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 توطئة 
 

إذا اخترنا هدفا معينا فإننا سنختار المنهج المناسب لتحقيق هذا الهدف، فإذا اخترنا المنهج بحثنا عن 
وقت من حيث الجهد وال واألقلكثر فعالية ألاخترنا ا األدواتالمناسبة له، فإذا اخترنا  األدواتالتقنيات أو 

أهم أبعادها، فهي علم قائم بذاته ذو أصول وقواعد، وال غنى عنه  يوالتكاليف، هذا ما يلخص لنا المنهجية ف
 .كل تخصصات البحث العلمي يف

هي هدفنا اخترنا النهج أو الطريق المناسب  التيقال من النقطة أ نحو النقطة ب تنالإذا أردنا اف
قدام وقد ألسهل، ثم نختار أداة التنقل المناسبة سواء كانت طيارة أو سيارة، ثم نكمل سيرا على األقرب واألوا

 .نسميه التقنيات المناسبة للمنهج نضطر إلى استعمال المصعد، هذا ما
النية تتميز بالدقة و العق التيث العلمي هو اعتماده على مناهج البح يكاديماأليميز البحث  الذيو 
لك العشوائية وغموض الهدف، ولكل علم مناهجه وتقنياته الخاصة به ت االبتعاد عن، و المنطقيوالتنظيم 

اديمية ألكاوالمناسبة لطبيعة أهدافه، كما أن هناك مناهج كمية ونوعية، وأخرى نظرية وعملية، وفى كل أعمالنا 
تصال المنهجية او  ، ومنهجية التفكير والمناقشة، وتسيير الحوار،يمنهجية البحث الوثائقنحتكم إلى المنهجية، 

كل  فيغنى عنها ال ، هذا ما يجعل المنهجية العقالنيوالتفاوض، كلها تهدف إلى فكرة النظام والعمل 
 .التخصصات العلمية

تماعية، االجم العلو  فيية وهذا الكتاب يقدم عمال أصيال يختلف إلى حد بعيد عن كثير من كتب المنهج
فهو عمل تقني يتميز بالدقة والتنوع، يجيب عن كثير من انشغاالت الباحثين والطلبة، ويقدم أساليب عملية 

 . سهلة التطبيق، وأمثلة تطبيقية تتماشى مع متطلبات البحث المنهجي
 ةجتماعياال العلوم فيصل مراحل البحث ألا فيوقد احتوى الكتاب على مجموعة من المحاور هي 

كالية إلى قائمة المراجع، وتم إرفاق كل محور من محاور البحث اإلشبداية من اختيار الموضوع إلى صياغة 
 . بالمناهج والتقنيات المناسبة له

 العقالني التمييز بين فيتماعية، ودورها االجالبحوث  فيالبداية تم الحديث عن أهمية المنهجية  في
هوم المنهجية، بداية من مف فياسية األسالعشوائي وبين الفوضوي والمنظم، ثم تم التطرق إلى المفاهيم 

المنهجية، ومعنى المفهوم والمصطلح، إلى مفهوم المقاربة وخطواتها، لتنتقل الدراسة إلى منهجية اختيار 
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تقلت كر مصادرها وأنواعها، ثم انذلك ذ فيالفرضيات، بما  صياغةو شكالية، اإلالموضوع، ثم منهجية صياغة 
 .تفادة منها ونقدهااالسالدراسة إلى محور الدراسات السابقة وأهميتها وكيفية 

ة منها المقابل التيو  االجتماعيةالعلوم  فيمحور آخر تناولت الدراسة أهم تقنيات البحث  فيو 
تكون  ت بكل دقة وموضوعية، كماستبيان وكيفية استعمالها بحيث تعيننا على جمع المعلومااالوالمالحظة و 

 .للعينة موضوع البحثو مناسبة لطبيعة الدراسة 
كل منهج  ، وخطواتاالجتماعيةالبحوث  فيوقد تناولت الدراسة بالتفصيل المناهج الكمية والكيفية 

مزاياه وعيوبه، مما يجعلنا نستنتج أن المناهج و التقنيات يكمل بعضها بعضا، فيمكننا أن نستعمل عدة و 
نفس الوقت، حتى نغطى النقص الموجود في هذه أو تلك، وحتى نستجيب لمتطلبات  فيمناهج وتقنيات 

 .البحث
فية ب استعمالها وكيمحور آخر تحدثت الدراسة عن المقاربات النظرية فذكرت أنواعها وأسالي فيو 

ين نظرا لتعقدها وتغيرها المستمر وصعوبة مالحظة القوان االجتماعيةاختيارها، مبينة صعوبة تحليل الظواهر 
مال وسائل يسهل وصفها ومالحظتها باستع التيتتحكم فيها، فهي تختلف تماما عن الظواهر الطبيعية و  التي

 .العلم التجريبي
مكتبة العلوم  ي على هذا العمل ثناء حسنا، وهو مكسب يثر  أن نثنىال يسعنا إال خير ألا في
لى فريق ، كما أثنى عاالجتماعيةكل تخصصات العلوم  فيساتذة على السواء األ، ومفيد للطلبة و االجتماعية

جزائري ال الجامعينجاز، وأن نجاح هذا المشروع سيرسخ فى الوسط إلا فيالبحث وعلى نوعية العمل والدقة 
 .أمس الحاجة إليه فيالفريق مما نحن  يفثقافة العمل 
 

 أ.د ناصر قاسيمي  
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 مقدمة 
 

قام مخبر البحوث والدراسات السياسية بالتعاون مع كلية العلوم السياسية والعالقات  1121في عام  
( بتنظيم ملتقى وطني حول المنهجية وأساليب كتابة البحوث العلمية وذلك بقصد 1الدولية بجامعة الجزائر )

ات المذكرات واألطروحق وطلبة من التعرف على قواعد البحث العلمي وتوثيتمكين الباحثين من أساتذة 
 وااللتزام بها عند كتابة الرسائل الجامعية. 

ونظرا لنجاح الملتقى الوطني في إثراء تلك المظاهرة العلمية التي أشرفت على تنظيمها الدكتورة  
البارعة ليندة لطاد، فقد ارتأينا القيام بمبادرة جماعية لتأليف كتاب في المنهجية وتوضيح األساليب العلمية 

والدراسات  صفتي مدير لمخبر البحوثللقيام ببحوث تتميز بالمصداقية والدقة في معالجة البحوث الجامعية وب
السياسية، فقد قبلت العرض المقدم إلي من اللجنة العلمية والمتمثل في اإلشراف على تأليف جماعي يكون 
بمثابة دليل للبحث العلمي في الجزائر. وبعد االطالع على محتوى المخطوط الذي قام بإعداده أعضاء التي 

يه لخاص بالمنهجية، فإنني شعرت بسعادة كبيرة تغمرني ألن ما تباحثنا فأشرفت على تنظيم الملتقى العلمي ا
 إلى إنتاج علمي ملموس يستفيد منه كل باحث. في الملتقى تحول 

وبالنسبة لجهود الموضوع، فإن مواضيع هذا الكتاب متنوعة وتم معالجتها بإسهاب ودقة في التعبير،  
ثراء ل  لمواضيع التي تم التطرق إليها في الكتب المتداولة في المكتباتوأعتقد أن في هذه المعالجات إبداع وا 

العربية. إن العلم والبحث العلمي قد تطور، والجيل الجديد من الباحثين يتطورون ويأتون بالجديد الذي يطلعون 
عليه باستمرار في كتب البحث العلمي. وبالفعل، هناك مراجع جديدة ظهرت في مجال البحث العلمي، 

 ب العلمي يفرض علينا مسايرتها واالستفادة منها في أبحاثنا الجامعية. والواج
إننا في البحث العلمي نعاني من عد الرؤيا الموحدة في البحث العلمي ونلتجئ لتطبيق قواعد علمية  

بالية، وباشتراكنا في أبحاث جماعية وتدريسها للطلبة في مختلف السنوات، قد نتغلب على هذه الصعاب 
 لة في عدم االلتزام بقواعد علمية محددة ومتفق عليها في البحث العلمي. المتمث

إنني ال أكشف سرا إذا قلت بأن أزماتنا في بلداننا العربية تنبع من انعدام اإلرادة في الجدية واالستعانة  
دارية ا اإلسوء التسيير في مؤسساتنبالخبراء الباحثين في كل ميدان لتشخيص الداء والتعرف على مصائب 

والمهنية. أن عدم االعتماد على الباحثين األكفاء واالستماع إلى وجهات نظرهم المهنية والمحايدة هي التي 
جعلتنا نعيش في اإلدارة باألزمات ونبتعد عن اإلدارة باألهداف. إنه لمن الواضح أن عقلية االتكال على 



[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  7  

 

كتاب 
     جماعي

لمجتمعات يصفقون له باستمرار، هي التي تدفع باأصحاب المواالة والمتسلقين الذين يحيطون بكل قائد وطني و 
ذا أردتنا أن نتقدم ونلتحق بمكب المجتمعات المتحضرة، فإنه يتعين علينا أن نستعين بالباحثين  إلى الهاوية. وا 

 البارعين في كل تخصص علمي. 
ام ببحوث يوعليه، فإن الخطوة األولى في االتجاه الصحيح في مجتمعاتنا العربية هي التعود على الق 

علمية تكتشف مشاكلنا الحقيقية ومعالجتها بطريقة جدية وواقعية ورسم معالم المستقبل الذي نطمح إليه. 
ولألسف الشديد، فإن ما ينقصنا هو اإللمام الجيد بقواعد المنهجية واستخالص النتائج الملموسة. ومعنى هذا 

ميدان البحث العلمي بحيث نبقى على الهامش  أننا نحتاج إلى تنظيم ندوات ولقاءات لتعميق معارفنا في
 ونستغل المعلومات التي تأتينا من غيرنا وال نعرف كيف نستفيد منها بكفاءة عالية. 

يدل على وجود إدارة قوية لدى الباحثين الجزائريين للتعاون فيما بينهم، وتدريب إن نشر هذا الكتاب  
ارة في الداخل وفي الخارج. إن الشيء المهم هو أن يلتقي الطلبة على البحث والتعرف على قضايا سوء اإلد

ما بينهم، ويتوحدون لخدمة وطنهم، ألن بناء الثقة فيما بينهم قد الباحثون ببعضهم البعض ويتحاورون في
يمكنهم من تغيير أوضاعنا، في ما إذا برزت قيادة ذات مصداقية وقادرة على تجنيد العلماء والمفكرين لخدمة 

 تفادة مجتمعهم من خبرتهم وكفاءتهم. وطنهم واس
إن من يقرأ هذا الكتاب بعناية كبيرة سيستفيد من هذا الكتاب الذي يسد الفراغ الموجود في مكتباتنا،  

الفعلي لقواعد البحث التي اشتمل عليها هذا الكتاب. وسيالحظ ويساعد الجيل الصاعد على اإللمام والتطبيق 
القارئ الكريم، أن الباحثين قد اكتفوا بالتوثيق المطبق في جمعيات اللغات الحديثة في الجامعات األمريكية، 
 وكذلك التوثيق الذي تعتمد عليه جمعية علماء النفس األمريكية، ولم يتوسعوا في اإلكثار من قواعد التوثيق
المعتمدة من طرف شيكاغو ستايل الخاصة بالتوثيق في التاريخ والموسوعات، وكذلك قواعد التوثيق التي 
تستعمل من طرف جامعة هارفرد، وهي طريقة توثيق الهوامش في جوانب الكتاب. المهم هو التركيز على 

 القواعد األساسية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم. 
ة باألساتذة الباحثين لكي يتصلوا بسهولالجماعي وهذا بقصد السماح للطلبة والطالبات  لقد تعمدنا العمل 

الباحثين ويتناقشوا معهم فيما اكتسبوه في هذا الكتاب. إن العبرة في البحث هي إتقان التطبيق واإللمام بقواعد 
 ربية. الجامعات الع التوثيق، وهذا بفضل االحتكاك باألساتذة الذين يقومون بتدريس مناهج البحث في

ذا كنا قد أخطأنا في أي شيء في هذا   وبطبيعة الحال، إن كل من يعمل قد يخطئ ويصيب. وا 
الكتاب، أو قصرنا تغطية قواعد البحث العلمي، فإننا نطلب من الجميع الكتابة إلينا وانتقاد عملنا، وذلك لكي 
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رئ. المهم هو القراءة المتمعنة للكتاب نصحح األخطاء ونقضي على االلتباس الذي يجول بخاطر كل قا
ثراء البحث العلمي.   وتطبيق القواعد العلمية التي حاولنا من خاللها إبراز وا 

وفي األخير، ال يسعنا إال أن نشكر الباحثين على المجهودات التي بذلوها في هذا الميدان، ونتمنى  
 للمعرفة والتوثيق العلمي في بلداننا العربية.  مثريةأن تكون هذه البحوث 

 
 األستاذ عمار بوحوش         
  9819يوم الجمعة أول نوفمبر           
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 :الفصل األول
 االجتماعية ة المنهجية في العلوم أهمي

 
ى تساعد الباحث علأن تتجلى أهمية منهجية البحث العلمي في العديد من األمور التي من شأنها 

إذ ترتبط أهمية منهجية البحث العلمي في وضع الباحث العلمي  ،كتابة بحث علمي على نحٍو كامٍل وشاملٍ 
ج حيث يعتمد الباحث العلمي على منه ،للفرضيات وذلك بعد أن يقوم بجمع المعلومات والتأكد من صحتها

علمي واحد على األقل من مناهج البحث العلمي وذلك بناًء على نوع المشكلة التي يتناولها الباحث العلمي 
 1.في بحثه

يختار الباحث العلمي منهجية البحث العلمي من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة من العديد 
من المصادر والمراجع التي لها صلة بموضوع البحث العلمي الذي يتناوله الباحث. لذا يمكن القول، إن 

لق بمشكلة يتع مافيمنهجية البحث العلمي توسع مدارك الباحث في التنبؤ حول ما سيحدث في المستقبل 
البحث العلمي وذلك بناًء على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة ونتيجة خبرته في 

 .مشكلة البحث
عالوة على ذلك، تساهم منهجية البحث العلمي في تمهيد الطريق للباحث العلمي بإجراء الفحص 

 دد مناهج البحث العلمي، فإن البحث العلميالالزم للفرضيات التي تم طرحها في خطة البحث، ونظًرا لتع
ليكن المنهج التجريبي _على سبيل المثال_ فيقوم الباحث العلمي باستخدام و مناهج، هذه ال ىحدإالذي يتناول 

هذا المنهج إذا كانت مشكلة البحث بحاجة إلى تجريب ما، حيث يقوم الباحث بفحص الفرضيات المطروحة 
 2.أو دحضها عن طريق مناهج البحث العلمي الذي اتخذها الباحثوذلك بالقيام بإثبات صحتها 

ساعد الباحث على وضع عدة مقارنات يمكن من خاللها تإضافة إلى أن منهجية البحث العلمي 
توضيح أوجه الشبه وأوجه االختالف بين فرضيات البحث المتناَول وبين الفرضيات التي وضعها كل باحث 

 .يتناول نفس موضوع البحثعلمي في بحث علمي سابق له 

                                                           
-2: ص ، ص2111الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإلداريةعمار عوابدي، 1
1. 

2Modeste Muke Zihisire,La recherche en sciences sociales et humaines : guide pratique, méthodologie et 
cas concrets, Paris : l’Harmattan, 2011, p : 25.  
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إن منهجية البحث العلمي تعمل على فحص الفرضيات التي يطرحها الباحث العلمي في خطة البحث 
خاصته بناًء على وجهة نظر المختصين ووجهة نظر المجتمع حول المشكلة أو القضية التي يحتويها البحث 

ألن مناهج البحث العلمي تفسح المجال ، المجتمع فيالعلمي، وتوضيح مدى تأثير عواقب مشكلة البحث 
للمختصين حول موضوع مشكلة البحث بالتفكير حول أسباب انتشار مشكلة البحث على نطاٍق واسع في 

أنه شمن الع عدد أكبر من الُقر اء على دراساتهم حول ذات الموضوع، فهذا ط  ااآلونة األخيرة، مما يؤدي إلى 
االختصاص حول مشكلة الدراسة وذلك بعد قراءة األبحاث العلمية  يفتح المجال لعدد من المهتمين فيأن 

من مناهج البحث العلمي، مما يؤدي إلى زيادة االكتشاف حول أسباب مشكلة الدراسة  االتي تتبع عدد
وهذا بدوره يعمل على الحد من انتشار المشكلة أو معالجة مشكلة البحث العلمي بشكل أكثر حداثة هاوعوامل

 .التي سبقت لدراساتوعلًما من ا
 1:كما تكمن أهمية منهجية البحث العلمي في

 أساس البحث العلمي الذي يعد بحثًا ُمنظمًا ومتسلساًل وليس بمحض الصدفة، وأن ها ثمرة  اباعتباره
 نشاٍط عقلي مبذول بكل دقة وتخطيط وتوثيق للنتائج. 

 إدراك النسب والعالقات القائمة بين األشياء،  يةرية كونها تعتمد على النظر لغاتعد  المنهجية نظ
 وكونها تخضع لكلٍ  من االختبار والتجربة. 

  ه لذلك كونه في حال افتقار ليعتمد البحث العلمي على مبدأ ثابت وهو التجارب والفرضيات، وذلك
 يفتقد خاصيته العلمية. 

  .يوصف بأن ه بحٌث تفسيرٌي؛ وذلك لقيامه بتفسير الظواهر واألمور من خالل النظريات 
  ضافتها من خالل االستبدال المستمر ُيصن ف بأن ه بحٌث حركي وتجديدي يعتمد على تجديد المعرفة وا 

 للمعرفة القديمة. 
 :فتتمثل في أما أهداف منهجية البحث العلمي

  ها مسبقًا.فياإلتيان باألحكام الجديدة لحادثٍة معينٍة لم يتم  البحث 
   .التوصل إلى االختراعات واالكتشافات غير المسبوقة 
 ألحد الباحثين السابقين إتمامه. ى السعي إلى تكملة بحٍث لم يتسن 
  .تقديم التفصيل المجمل حول كل  غامض، وتقديم الشروح والتحليالت 
  ثائق والمسائل العلمية المتفرقة مع بعضها البعض. جمع النصوص والو 

                                                           
 .12-12 :، ص صمرجع سابقعمار عوابدي، 1
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 استعراض موضوٍع قديٍم بطريقة حديثة ُمبتكرة لم يسبق استخدامها. 
 والمنهجية مهمة في البحث العلمي فهي:

 رتنظيو فكر وتفكير  أداة. 
  أداة عمل وتطبيق 
  أداة تخطيط وتسيير 
 .بداع  أداة فن وا 
راته التقدم ومساعدة الدارس على تنمية قد واستمرار: أداة هامة في زيادة المعرفة أداة فكر وتفكير وتنظيرأ:

 في فهم المعلومات والبيانات ومعرفة المفاهيم واألسس واألساليب التي يقوم عليها أي بحث علمي.
ي ت: تزود الباحث بالخبرات التي تمكنه من القراءة التحليلية الناقدة لألعمال الأداة عمل وتطبيقب:

 ستعمالها في المجال التطبيقي والعمل.ايتفحصها وتقييم نتائجها والحكم على أهميتها و 
: تزود المشتغلين )خاصة في المجاالت الفكرية بتقنيات تساعدهم على معالجة أداة تخطيط وتسييرج:

 األمور والمشكالت التي تواجههم(.
بداعأداة فن د: رشادات  اتتضمن طرق :وا   حيث:فنية و  علمية وأدواتوأساليب وا 

 .)تساعد الباحث إلنجاز بحوثه )نظرية علمية 
 .تمكن الباحث من إتقان عمله 
 .تجنبه الخطوات المبعثرة والهفوات 
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 االجتماعيةمفاهيم البحث العلمي في العلوم  
 

شكلت مصطلحات البحث العلمي أحد أهم الركائز األساسية التي تدعم وتقوي البحث العلمي، فكثير 
الخاصة ببعض المصطلحات العلمية المستخدمة في البحث، لذلك البد أن يحدد  المفاهيم والمعانيما تتعداه 

جراءاته،  الباحث المعاني والمفاهيم التي تناسب أو مصطلحات هذه الد تساع ذلكلتتفق مع أهداف بحثه وا 
 العلمية في تحديد الخطوط العريضة للبحث العلمي.

  Méthodologie :المنهجيةتعريف  -1
مصطلح عام لمختلف العمليات التي ينص عليها أي علم  " تعرفها دائرة المعارف البريطانية بأنها:

طريقة  تبارهباع، وهذا يؤكد وحدة المنهج العلمي اختصاصهويستعين بها في دراسة الظاهرة الواقعة في مجال 
 1." تفكير يعتمد عليها في تحصيل المعرفة وبالتالي يكون المنهج العلمي ضرورة للبحث العلمي

 المناهج:علم  أو  Méthodologieالمنهجية
ترابات قمجموعة الخطوات التي يتبعها الباحث لتفسير ظاهرة ما كما أنها مجموعة المناهج واال يه"

والمفاهيم واألدوات التي تتضافر فيما بينها، حيث تقدم للباحث أو الطالب أو المحلل دليال إرشاديا يتبعه 
 . "إلدراك الظواهر المختلفة والتعامل معها وسبر أغوارها 

قترابات للوصول إلى الحقائق، أو إزالة مجموعة من المسالك التي تتبعها هذه المناهج واال "إذن هي 
 2."لبس والغموض عن كثير من العمليات وتفاعالتها ال

توفير  المعلومة معإلى علم يعتني بالبحث في أيسر الطرق للوصول  "ويعرفها محمد بدوي بأنها: 
الجهد والوقت، وتفيد كذلك معنى ترتيب المادة المعرفية وتبويبها وفق أحكام مضبوطة ال يختلف عليها أهل 

 3." الذكر
كذلك الطريق التي يتبعها الباحث من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. هي مجموعة المنهجية هي 

 األدوات التي يستخدمها باحث ما في تقديم البراهين واألدلة والحجج للتأكد من صحة فرضية أو نظرية معينة
 .تهاأو عدم صح

                                                           
 .21 :، ص2116ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ،االجتماعيمقدمة في مبادئ وأسس البحث مصطفى عمر التير، 1
 .11 :ص، 2115اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  جتماعيةالبحث العلمي: خطوات المنهجية إلعداد البحوث االمحمد شفيق، 2
 .1: ، ص )د.ت.ن(تونس: دار الطباعة والنشر، ، المنهجية في البحوث والدراسات األدبيةمحمد بدوي، 3



[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  13  

 

كتاب 
     جماعي

 لعلماء، والتي يمكنالمتعارف عليها بين ا اآللياتمجموعة اإلجراءات و  هي " :لذلك فإن المنهجية
من  يوالغرض األساسالحقائق  والوصول إلىالمعرفة  اكتسابفي  والكشف والتحقيقللمالحظة  استخدامها

فهم األمور والعالقات في المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان من أجل الوصول إلى  محاولةالمنهجية هو 
 1."تسيرهالنظريات والقوانين العلمية التي تحكم الكون و 

 هي العلم الذي يدرس المناهج البحثية المستخدمة في كل فرع من فروع العلوم األخرى. إذن
طرق هي الدراسة المنطقية لقواعد و  " ن في تعريفهم للمنهجية بأنها:و المفكرون والمهتم اتفقلقد و 

 ." استخدامهاالبحث العلمي وصياغتها صياغة إجرائية تيسر 
مجموعة المناهج والتقنيات التي توجه إعداد البحث  " وحسب موريس أنجرس فإن المنهجية هي:

 2."العلمي وترتيب الطريقة العلمية، أي هي دراسة المناهج والتقنيات المستعملة في العلوم اإلنسانية 
ويبحث علم المناهج في تاريخ المناهج وطرائق البحث العلمي من حيث األسباب التي أدت إلى نشوء 

 ستخدام هذه المناهج والطرق فيايةمي، كما يبحث في الشروط المتعلقة بإمكانالمناهج وطرق البحث العل
الحصول على نتائج علمية، كما يستعمل علم المناهج التحقق الفعلي من كفاية المناهج والطرق في الحصول 

 جتماعي.هداف المرجوة من البحث العلمي في واقعه االعلى مجمل األ
قات تتكون منها وتصنيفها، وفي العال والعناصر التيكذلك في تركيب المناهج  وتبحث المنهجية
ستخدامها )المناهج( وحدود هذا ا، فضال عن البحث في إمكانية والطرق المختلفةالجوهرية بين المناهج 

 ستخدام.اال

  Méthode المنهج: تعريف-9
يمة فإن قيمة النتائج تتوقف على قمهما كان موضوع البحث، ف ،تكتسي دراسة المنهج أهمية كبيرة

 المناهج المستخدمة.
 ". بأنه الطريق أو المسلك  " يعرف المنهج العلمي لغة:

 ومفاهيم عديدة ومتنوعة. انيَ فقد عرف مع اصطالحاأما 

                                                           
 .11-12 :، ص ص2111العراق: مطبعة العاني،  ،منهج البحث األدبيالطاهر جواد، 1
 .11: ص، 1116 ،الجزائر: دار القصبة للنشر، )ترجمة: صحراوي بوزيد( ،1ط،م اإلنسانيةمنهجية البحث العلمي في العلو موريس أنجرس، 2
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كتاب 
     جماعي

مجموعة القواعد التي يستعملها الباحث لتفسير ظاهرة معينة بهدف الوصول " يعرفه محمد بدوي بأنه:
لعلمية، أو أنه الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد إلى الحقيقة ا

 1."ملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومةالعامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد ع
مجموعة الخطوات العلمية الواضحة  "ومن جهة أخرى يعرف الدكتور عامر مصباح المنهج العلمي بأنه: 

 2."أو سياسية أو إعالمية معينة  اجتماعيةالتي يسلكها الباحث في مناقشته أو معالجة ظاهرة  والدقيقة
جملة المبادئ والقواعد واإلرشادات التي  "وحسب بعض المهتمين والعلماء فإن المنهج العلمي هو: 

ة ية والضرور والجوهريتباعها من بداية البحث إلى نهايته بغية الكشف عن العالقات العامة ايجب على الباحث 
 3."التي تخضع لها الظواهر موضوع الدراسة 

لى إ نصل" كيف؟  " لسؤالعبارة عن جواب  " كونه:بأما موريس أنجرس فيعرف المنهج العلمي 
 4."ستخدامها للوصول إلى هذه األهداف االوسيلة التي يتم  إلىاألهداف في حين أن التقنيات تشير 

ن وخالصة القول  ستعماالت كلمة منهج في ألفاظها، إال أنها تدور في فلك معنى واحد هو ا اختلفتإنه وا 
 الطريقة أو األسلوب أو الكيفية أو الوسيلة المحددة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب أو الغاية المعينة.

 هو Approcheالترجمة العلمية لمصطلح )Approcheاالقتراب  مفهوم-7
 (لكن المتداول هو االقتراب / مقارباتمقاربة

 من بين المصطلحات القريبة من مصطلح المنهج أو التي تتقاطع جزئيا معه، فهو عبارة عن
الدراسة وتحليل الظواهر السياسية أو اإلعالمية أو  فيعامة أو أسلوب تحليلي يؤخذ كأساس  استراتيجية

قتراب الدراسة وفي كيفية معالجة الموضوعات أو االجتماعية، وغالبا ما يستخدم في تحديد نقاط التركيز في اال
 إلىباحثون ستنتاجات التي يسعى الختيار المفاهيم واالامنها، وتحديد وحدات التحليل يؤثر بشكل مباشر في 

 5."التوصل إليها
نتقاء ايستخدم لإلشارة إلى المعايير المستخدمة في  " قتراب بأنه:يعرف الدكتور محمد الشلبي اال

 ."لبحثاستبعادها من نطاق اأو  ومعلومات معينةختيار موضوعات اتضم  والضوابط التيلة التي تطرح األسئ

                                                           
 . 21: ص ،مرجع سابقمحمد بدوي، 1
 .21 :، ص1121الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ، منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالممصباح، 2
 .111 :، ص2111القاهرة: دار الفكر العربي ، جتماعي رؤية معاصرةعلم النفس االفؤاد البهي السيد، عبد الرحمان سعد، 3
 . 11: ، صمرجع سابقموريس أنجرس، 4
 .5: ، ص2111الكويت: وكالة المطبوعات، ، 1ط، مناهج البحث العلميعبد الرحمان بدوي، 5
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كتاب 
     جماعي

هتمام بدراسة مجموعة محددة من ختيار مفاهيمي معين واالاأو ميل الباحث إلى  هاتجا " إذن هو:
طرق ستفسار والاال، دد نوعية المفاهيمالفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة نظرية معينة، كما أنه يح

 1."دراسة الالتي يستعملها الباحث في 
 ة:وخاص ةلى عامإ رباتاالمقوتنقسم إلى العام والخاص  االقتراحاتوينقسم 

 قتراباالفي عمومها، ويتناول عدد كبيرا من الظواهر مثل  االجتماعيةمع الدراسات  ىيتعاط العاماالقتراب 
 تحليل النظم. واقترابالسلوكي، البنائي الوظيفي 

المناصب،  اقترابقترابات وهي: افيتعلق بظواهر خاصة مثل ظاهرة القوة، حيث يمكن تناول ثالثة  الخاصأما
 القرار.صنع  واقترابالسمعة  واقتراب

اإلطار النظري الذي يؤطر البحث، ويعمل بمثابة  "بأنه:  االقترابأما الدكتور عامر مصباح فيعرف 
ذي ينظر بواسطته الباحث إلى الظاهرة المبحوثة، واألهمية المنهجية للمقارنة النظرية المنظار أو المبصار ال

هي المساعدة على تأطير جهد الباحث وتفكيره وحمايته من التشتت، وفقدان التحكم في أبعاد البحث أو 
ل هللا عليه ص على مقارنة القيادة في تحليله لخصائص القيادة عند الرسول هللا باعتمادهمتغيرات الدراسة 

 2." وسلم، كما أن القيادة تساعد الباحث في تزويده بأدوات البحث التي تستخدم في تحليل الظاهرة المبحوثة
 تعريف المدخل وعالقته باالقتراب:

ثين، بين الباح واختالفمن القضايا الشائكة كونهما ما زاال محل جدل  واالقترابإن مقولتي المدخل 
فق وتستخدم أحيانا أخرى بشكل غير مو  تلهما، فأحيانا تستخدم كمرادفا واالستخداموهناك نوع من عدم الدقة 

إحداهما مكان األخرى، لذلك البد من الوقوف على كل منهما وتحديد التداخل فيما بينهما مع إدراك العالقة 
 الموجودة بينهما. 

حثين للداللة على الطريقة التي يسلكها الباحث حين يعالج موضوع تستخدم المداخل حسب بعض البا
يتم  خر أسلوب أو طريقة التنازل، فهي الكيفية التيآما، أي النقطة التي يبدأ منها تناول الموضوع. وبتعبير 

 بواسطتها بحث الظواهر المختلفة.
كما  " النظرية استعمالطريقة خاصة غير تقليدية في  " يعرف موريس أنجرس المدخل على أنه:

اغة عة األنساق النظرية المصتناول ظواهره ونظمه ومراجالتصور المنهجي لرؤية الواقع و ":يعرفه على أنه

                                                           
 .25 :، صهالمرجع نفس1
 .6 :، صمرجع سابقعامر مصباح، 2
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كتاب 
     جماعي

. لذلك فالمدخل المنهجي يتحدد في ضوء المبادئ األساسية واألسس المنطقية التي يستند عليها الباحث "حوله
 1ية.والتي تمثل اإلطار المرجعي للمعالجة المنهج

من خالل هذا لتعريف نستنتج أن المدخل بمعناه األولي يشير إلى الطريقة المرنة لتناول البحث من 
منطق نظري، بحيث يشكل خلفية فكرية للباحث. إذن المدخل المنهجي المحدد بدقة ووضوح يسمح للباحث 

دراك أبعاده، ألنهعطيالدقيق من الواقعية وي االقتراب ل بين يعد نقطة أو حلقة الوص ه القدرة على تحليل وا 
اإلطار المرجعي والنظري وبين المنهجية المتبعة. فهو يساعد على المستوى التصوري في تحقيق التناسق 

ن تحليالت قدم في ذلك ممما  واالستفادةالمنطقي وتصور جوانب الظاهرة المدروسة، وتبيين أبعادها المختلفة، 
ن المناهج المالئمة للدراسة التي تجرى ع اختيارياتي المستوى العملكما أنه يسمح على  .قضاياومفاهيم و 

الجانب لبحث و لبين الجانب التصوري  االنسجامواقع بعينه وفق المنظور المتبنى، ونتيجة لذلك فهو يحقق 
 2التطبيقي والجانب التفسيري.

 سس اإلعتقاديةالنظرية ذات األ الصيغة" :بهذا يمكننا تعريف المدخل المنهجي إجرائيا بأنهو 
لمنهج المالئم ا تياراخحتى اإليديولوجية وكذا أهدافها اإلستراتيجية التي تهدينا وترشدنا إلى و اإلبستمولوجية و 

تائج نحتى تحديد األدوات والوسائل المالئمة للوصول إلى و الطرق واألساليب  اختيارمن لطبيعة الموضوع و 
 3."عملية في نهاية مسار البحث

والجدير بالذكر أن هناك تداخل بين مصطلح مدخل ومصطلح مقاربة، ففي األول كما ذكرنا يعبر 
عن الصيغة النظرية ذات األسس الفلسفية ومرتكزات إيديولوجية، أما المقاربة فيمكن أن تكون صيغة نظرية 

ا، متنوعا وليس موحد مستقاة من مجموعة من األفكار والتجارب اإليديولوجية، أي أن نجاحها يمكن أن يكون 
واحد، بينما تكون المقاربة على سبيل المثال سوسيو ثقافية  اتجاهفي حين أن المدخل المنهجي يكون مادة ذو 

أو سوسيو تاريخية مقارنة، وهذا ما يثبت تنوع إتجاهاتها، كما أنها ال ترتقي أنتكون مدخال منهجيا، فهي ال 
 4تعدو أن تكون أكثر من طريقة.

 
 

                                                           
 ، 2)ترجمة : مصطفي ماضي (، الجزائر: دار القصبة، ط العلمي في العلوم اإلنسانية : تدريبات علميةمنهجية البحث موريس أنجرس، 1

 222-222، ص 2102 
 . 22، ص 2112الجزائر: دار هومة، تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية،رشيد زواتي،  2
 . 12-10، ص ص 2102الجزائر: مؤسسة حسين رايس الجبل للنشر والتوزيع،  تماعية،منهجية البحث في العلوم اإلجنادية عيشي وآخرون،  3
 .15نفس المرجع ، ص  4
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كتاب 
     جماعي

  Théorieظرية: الن -1
هي مجموعة مترابطة من المفاهيم والتعريفات والحقائق التي تكون رؤية منظمة للظواهر عن طريق 

 تحديدها للعالقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها.
ي سياق فهي كل مجرد من المفاهيم يتحدد " هناك العديد من التعاريف لمصطلح النظرية منها أنها:

 1."منطقي تقوم عليه الظواهر
زة لها دقيقة غير متحي استنتاجاتمجموعة قوانين يستخرج منها  "ويعرفها رالف دارندروف بأنها: 

 2."فاعلية في تفسير وشرح سلوك وتفكير الناس من واقعها الحقيقي
وضح قدرة تحتماالت تعكس بناء العقلية البشرية التي امجموعة  " ويعرفها فلفريدو باريتوا بأنها:

 . "جتماعي المبني على العاطفة والمبرر عقليا اإلنسان على صياغة قوانين خاصة في التفاعل اال
ا، وبذلك ثنائية تنحصر بين بنائها الهيكلي وواقع دراسته كتمل " ابرماس النظرية بأنها: ويعرف بورجنه

 3." اسةقت تعكس جزئيات واقع الدر نفس الو  ومتناسقة فييتطلب من النظرية أن تكون وحدات بنائية دقيقة 
 4توافر فيها الشروط التالية:توهناك من يعرفها بأنها مجموعة من القضايا التي 

 .ينبغي أن تكون المفاهيم التي تعبر عنها القضايا محددة بدقة 
  بعض.بيجب أن تتسق القضايا بعضها 
  ستنباطيا.اشتقاقا اشتقاق التعميمات االبد أن تصاغ القضايا في شكل يجعل من الممكن 
  ب والمثمر الذي يستكشف الطريق نحو مالحظات أبعد نوع الخصالينبغي أن تكون هذه القضايا من

 مدى وتعميمات تطور في مجال المعرفة القائمة.
مجموعة مدمجة من القوانين واألحكام العامة التي تستطيع تأمين التفسير  "أنها: بوهناك من يعرفها 

رفي أو مجموعة مالحظات أو التي قد تستعمل للتنبؤ باألحداث أو التي تفرض السلوك النظامي لميدان مع
 5."خيرة نوع من النظريات المعيارية تباعه، إن هذه الفئة األاالواجب 

                                                           
 .21 :ص ،1111دمشق: دار الفكر، ، ممارساته العلميةسته النظرية و البحث العلمي سيارجاء وحيد دويدي، 1
 .21، ص مرجع سابقعامر مصباح، 2
 .21 :ص، 2111دار الشروق للنشر والتوزيع،  ن:، عمااإلجتماعنظريات في علم معنى خليل عمر، 3
 . 21 :، صالمرجع السابق عامر مصباح،4
، 2111بيروت: الدار العربية للموسوعات،  (،ترجمة: سمير عبد الرحيم الحيلي)، المعجم الحديث للتحليل السياسيجوفر روبرت وأليستار إدوارد، 5

 .451ص



[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  18  

 

كتاب 
     جماعي

كما أن النظرية هي أحد الوسائط المعرفية التي يستخدمها الباحث قصد الفهم والتفسير والتوقع، 
 المتغيرات لتفسير الظاهرة محل الدراسة.وتحاول تحديد العالقة بين 

 

 La Loi Scientifique العلمي: القانون -1
العالقات الثابتة القائمة بين ظواهر معينة وهذا التعريف يصدق فقط  نلقانون العلمي هو التعبير عا

ال يصدق أواالطراد و  ةد  ج  لعندما يكون موضوعه هو الحقيقة العلمية التي سمتها دوام حالها على االنتظام وا
ن الخطأ و العلمية التي سمتها احتمال صدقية تعبيرها عن الواقع وبالتالي يك النظرية عندما يكون موضوعه هو

مالحظات هو بيان استناداً إلى ال مجازا إالعلميا  اانونفي حقها حيث ال يجوز تسمية نتاجها ق نيدر والصواب وا
يعني أن و  دائما يتحقق عند نفس الشروط العلميالتجريبية المتكررة التي تصف بعض جوانب الكون. القانون 

معيار درجة  دا مثل 'الزئبق سائل فيج مؤكدةالوقائعية و البيانات الوتعتبر  هناك عالقة سببية تشمل عناصره.
والضغط ومحددة جدًا للتأهل كقوانين علمية. مشكلة مركزية في فلسفة العلوم، بالعودة إلى دافيد هيوم،  الحرارة

التمييز بين العالقات السببية )مثل تلك التي تنطبق عليها القوانين( من المبادئ التي تنشأ بسبب االشتراك  يه
  المستمر.

هي مجرد  أو تفسير للظواهر: ةآلي ن ال يفترضو القوانين تختلف عن النظريات العلمية في ذلك أنهم 
لى ظروف ع من حيث انطباقه ااستخالصات لنتائج المراقبات المتكررة. على هذا النحو، القانون يكون محدود

ط على الشبكات ينطبق فق اقانون أوم تشبه تلك التي لوحظت بالفعل، ويمكن العثور على خطأ عند استنتاجها.
 األوليةانين ضعيفة، وال تنطبق القو الالخطية، قانون نيوتن للجاذبية العالمية ينطبق فقط في حقول الجاذبية 

رع من لالنضغاط كما يحدث في الطيران األسقابل الفي حالة التدفق  للديناميكا الهوائية مثل 'مبدأ بيرنولي' 
ال ينطبق إال على وتر أدناه الحد المرن، إلخ. هذه القوانين تظل مفيدة، ولكن فقط تحت  قانون هوك الصوت،
 تتحقق فيها. يلتالشروط ا

العديد من القوانين تأخذ النماذج الرياضية، ويمكن القول بالتالي كمعادلة؛ على سبيل المثال، يمكن 
، يمكن كتابة "القانون الكون بالمثلهو إجمال الطاقة في  Eحيث  \Delta E=0ك كتابة "قانون حفظ الطاقة" 
 mathrm {d} U=\delta Q-\delta W\ك األول للديناميكا الحرارية" 

مصطلح 'القانون العلمي' يرتبط تقليديا بالعلوم الطبيعية، على الرغم من أن العلوم االجتماعية تحتوي 
ات، مثل النظريات والفرضي، في العلوم االجتماعية هو قانون زيف يأيضا على قوانين. مثال لقانون علم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83
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كتاب 
     جماعي

مكن أن يت الجديدة سوف تلتزم بالقانون(، و القوانين تقوم بتنبؤات )على وجه التحديد، تتوقع أن المالحظا
 في تناقض مع البيانات الجديدة. اتكون مزورة إذا تبين أنه

عبارة عن العالقة الضرورية بين ظاهرتين أو أكثر، وهذه القوانين قد تأخذ الصيغة السببية، بمعنى  إنه
بيا، وهناك قوانين سب تارتباطاأي تغيير يحدث في ظاهرة يكون له األثر في الظاهرة الثانية التي ترتبط معها 

ون أكثر، ولكن ال يشترط أن يك بين ظاهرتين أو ارتباطيةتأخذ الصيغة الوظيفية، وتعني وجود عالقات 
 خر.آلأحدهما سببا ل

  Variable:المتغير -6
ا فإنن ،هي خاصية تجريبية تأخذ قيمتين أو أكثر، فإذا كانت هذه الخاصية قابلة للتغيير كما ونوعا

متغيرات تستخدم ، فالعليا ودنيا ووسطىقيمتين أكثر من أخذ تالتي جتماعيةننظر إليها كمتغير مثل الطبقة اال
عادة لوصف بعض األشياء القابلة للقياس، فهي الجانب القابل للمالحظة من الظاهرة، فعندما ننقل المفاهيم 
من عالم التجريد إلى عالم المالحظة القابلة للتجريب، بتحول المفهوم إلى متغير، يمكن مشاهدته أو قياسه 

ياسية، الدخل، الوعي السياسي، وأحداث الشغب ...إلخ(، ومنه )العنف الداخلي، عدد القتلى، المشاركة الس
 مستقل، تابع ووسيط. :إلى ثالثة أقسامالمتغير ينقسم 

شيء يقبل القياس الكمي أو الكيفي، وكل شيء يقبل  بأنه كل تعريف متغير البحث العلمي تملقد 
 .التغيير يعرف باسم المتغير، وذلك بحسب التعريف اإلحصائي للمتغير

ومن أبرز سمات المتغيرات الكمية والكيفية التأثير والتأثر، ويجب أن يقوم الباحث بتحديد تلك 
 .م يقوم بضبطهاثالعالقات ومن 

 .ويلعب تحديد المتغيرات بشكل صحيح دورا كبيرا في الوصول إلى النتائج الصحيحة للبحث العلمي
ونظرا ألهمية تلك المتغيرات سنقوم في ويوجد هناك عدة أنواع من المتغيرات في البحث العلمي، 

 .رحاب هذا المقام بإطاللة نتعرف من خاللها على أنواع المتغيرات في البحث العلمي
 ما هي أنواع المتغيرات في البحث العلمي؟

 )المتغيرات المستقلة )المتغير المستقل 
أثر بأي متغير األخرى ولكنه ال يتكافة المتغيرات ؤثر في يعرف المتغير المستقل بأنه المتغير الذي ي

 .منها
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كتاب 
     جماعي

لممكن أن ا التي منصفات من المجموعة ب ( يتميزيقوم الباحث)والمتغير المستقل هو المتغير الذي 
لدراسة كافة المتغيرات األخرى الموجودة في ا فيتقاس بالمقياس الكمي أو الكيفي، وذلك لكي تقوم بالتأثير 

 .العلمية والتي ترتبط بعالقة ما مع الموضوع الذي يقوم الباحث بدراسته
 .ويقوم الباحث بمعالجة المتغير المستقل من خالل مجموعة من الضوابط والخطوات البحثية الممنهجة

غالل لمستقل، حيث يقوم الباحث باستويوجد هناك مجموعة من الفروق بين المتغيرات وبين المتغير ا
 .وجود المتغير أو عدم وجوده، أو الفروق الكمية أو الكيفية التي توجد بين المتغيرات

ويعد الهدف األساسي من هذا األمر قدرة الباحث على ضبط المتغيرات المستقلة في البحث الذي 
 .يقوم بكتابته

 :اتباع عدة طرق، ومن أبرز هذه الطرق  ويقوم الباحث بمعالجة المتغير المستقل من خالل
قل، إحدى المجموعتين للمعالجة بالمتغير المست ( تخضعتتعرض)وفي هذه الطريقة : هغياب أو وجود المتغير

عقد مقارنة م يقوم الباحث بثللمعالجة بالمتغير المستقل، ومن  خضعأما بالنسبة للمجموعة الثانية فإنها ال ت
الفروق التي توجد بينهما، وفي حال اكتشف الباحث فروقا بينهما فهذا يعني أن الفرق بين المجموعتين لمعرفة 

 .يعود إلى ظروف المعالجة
وفي هذه الطريقة يحدث االختالف بين مستويات المتغير المستقل، ويتم هذا االختالف في كمية المتغير: 

 .المجموعاتاألمر من خالل تقديم كميات من المتغير المستقل لعدد من 
ن وفي هذه الطريقة يقوم الباحث بتقديم أنواع مختلفة من المتغير كأن يقوم بتقديم طريقتينوع المتغير المستقل: 

 .أو أكثر من طرق التدريس المعروفة وذلك لكي يعرف أي هذه الطرق تفيد المستوى التحصيلي
 المتغير التابع(المتغيرات التابعة (: 

مستقل ن التغييرات التي يقوم بها المتغير الإوهو المتغير الذي يكون تابعا للمتغير المستقل، حيث 
 .تنعكس بشكل رئيس على المتغير التابع

 .المتغيرات التابعة أمرا بسيطا للغاية وسهال جدا في وتعد مسألة قياس التأثيرات
 .احثالدراسة العلمية التي يقوم بها الب وتساهم المتغيرات التابعة في إظهار المتغير المستقل في

إن العالقة ما بين المتغيرات في األبحاث العلمية التجريبية أو األبحاث التربوية هي التي تميز أنواع 
 .هو المتغير المستقل االمتغيرات، وتقوم بتحديد المتغير التابع، وأي متغير منه

 (المتغيرات الداخلية )المتغيرات الوسيطة 
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كتاب 
     جماعي

يف المتغيرات الداخلية أو المتغيرات الوسيطة بأنها أحد أهم أنواع المتغيرات والتي تلعب دورا يتم تعر 
 .ثانويا في البحث العلمي الذي يقوم به الباحث

واألمر الذي جعل هذه المتغيرات متغيرات داخلية هو عالقتها وحجمها بين المتغيرات التابعة 
 .والمتغيرات المستقلة

نظرا لدور المتغير التابع، و و الدور األساسي للمتغيرات الداخلية هو الوساطة بين المتغير المستقل إن 
 .المتغيرات الوسيطة االواسطة الذي تلعبه أطلق عليه

ومن خالل المتغيرات الداخلية يقوم الباحث بتمرير التأثيرات التي يريد إيصالها من المتغير المستقل 
و قد يشارك من خالل هذه المتغيرات في رصد التأثيرات والعالقات بين المتغيرات التابعة إلى المتغير التابع، أ
 .والمتغيرات الداخلية

ويعد وجود المتغيرات الداخلية في األبحاث التربوية والتجريبية أمرا ضروريا للغاية، ذلكأنها تكون 
 .السبب األساسي للتأثير وليست الفاعلة به

 :را على ضبط هذه المتغيرات يجب عليه أن يقوم باتباع إحدى الطرق التاليةولكي يكون الباحث قاد
 متغير التصميم التجريبي للبحث الذي يقوم به الباحث، حيثمن  ايجب أن يكون المتغير التابع جزء

يقوم الباحث في هذه الطريقة بتقليل أثر المتغير الضابط وذلك عن طريق جعل هذا المتغير جزءا من متغيرات 
 .الدراسة، وفي هذه الحالة فإنه يصبح متغيرا مستقال أو متغيرا إضافيا

 إن علم من الدراسات السابقة أن الجنسالمثال دراسة محتوى واحد من المتغير الضابط، فعلى سبيل 
يؤثر في النتائج فإننا ندرس الذكر أو األنثى فقط وال ندرس النوعين معا، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تضمين 

 .الجنس ضمن حدود الدراسة
 ما هو الفرق بين أنواع المتغيرات في البحث العلمي؟

إن إيجاد الفرق بين أنواع المتغيرات في البحث ليس أمرا معقدا أو صعبا، بل إنه أمر يمكن أن يتم 
استنتاج تم ومن خالل هذه األنواع ي هاوتوضيحاستنتاجه بكل سهولة وبساطة، حيث يتم عرض أنواع المتغيرات 

 .الفرق بين المتغيرات في البحث العلمي
ن إويعد الفارق األساسي بين المتغيرات والمميز لها هو نوع العالقة بين تلك المتغيرات، حيث 

التي تلعب دور المؤثر في المتغيرات التابعة والتي تخضع لهذا التأثير، أما بالنسبة  يالمتغيرات المستقلة ه
تأثير من المتغير المستقل، وذلك نظرا ألن مهمته األساسية هي نقل  يعليه أ للمتغير الوسيط فال يحدث

 .التأثير للمتغير التابع
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كتاب 
     جماعي

ويوجد هناك نوع من المتغيرات التي قد تؤثر في المتغير التابع وهذه المتغيرات هي المتغيرات 
باحث العلمي ك يجب على الالمتغير المستقل، لذل فيالوصفية، وهذا النوع من المتغيرات ال يقوم بأي تأثير 

جراء التجربة العلمية  .أن يقوم بتحديد هذه المتغيرات وضبطها وذلك أثناء قيامه بدراسة وا 
 : أنواع المتغيرات في البحث العلمين أمثلة ع

 .قد تكون أنواع المتغيرات في البحث العلمي صعبة الفهم ما لم يكن هناك مثال يوضحها
 .األمثلة لكي يكون الفرق بين المتغيرات واضحا للجميعوسنقدم اآلن مجموعة من 

ديمقراطية عالقة وجود الرض مثال أن باحثا ما تناول العبارة البحثية التالية في الدراسة وهي تفلنف
هذه العبارة من الممكن أن تكون دراسة علمية حقيقية، ومن خالل تلك  ،ستقراروبالتالي اال بتحقيق األمن

 :العبارة نستطيع تحديد المتغيرات وتكون المتغيرات على الشكل اآلتي
 .المتغير المستقل الديمقراطية

 .ستقرارالمتغير التابع اال
 .المتغيرات الوسيطة األمن

 Analogieالقياس:  -3
بد أن ال وحتى يمكننا أن نقوم بالقياس، ،المراد قياسه وتقديرهاخصائص الشيء يد تحد به عنيون

للمالحظة وتكون هناك وسيلة محددة لقياسه، وبما أن المفاهيم السياسية  يكون الشيء المراد قياسه قابال
جتماعية عامة غير محددة تحديدا دقيقا، فإن أول خطوة في هذا الطريق هو تحديدها بطريقة تجعلها واال

 المالحظة وخاضعة للقياس عن طريق المؤشرات.ممكنة 
د بالقياس تعيين أرقام على بعض الخصائص أو األشياء بناء على قانون أو معيار محدد و قصوالم
مقياس الطول مثال هو المتر ومقياس الوزن هو الكيلوغرام ف ،اين األرقام خاصة يتضمن مقياسيوقانون تع

ثم نقرأ ” متر“فإننا نحتاج إلى مقارنة طول السبورة بمقياس الطول  وهكذا فإذا أردنا أن نقيس طول السبورة
د موافقة معروفا ومحددا، وتوج االرقم الذي يمثل ذلك الطول وتعتبر هذه الطريقة بسيطة ألننا نستعمل معيار 

س اعامة على المقياس المستعمل كمقياس طول السبورة سواء كان ذلك المقياس هو المتر أو القدم كوحدة للقي
مع اإلشارة إلى أن هناك اختالفات بين من يقيس بالمتر ومن يقيس بالقدم فكالهما يعطي أرقاما مختلفة وعليه 

 .فال بد من االتفاق على المقياس المستعمل
س المدرجة ييان درجات على سلوكات الفرد بتطبيق المقييتضمن القياس في علم النفس والتربية تعي

 .التي تسمى عادة االختبارات
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كتاب 
     جماعي

وتتوقف دقة  ،في العلوم الفيزيائيةاألمر مثلما هو عليه  ان القياس في التربية وعلم النفس ليس دقيقإ
 :القياس على شرطين

 .أن توجد موافقة عامة على المقياس -1
 .أن توجد موافقة عامة على الصفة المقاسة -2

قاييس الذكاء م: مثالف ،بالدقة المطلوبةفر هذين الشرطين اعدم تو  فيوتكمن مشكلة القياس في علم النفس 
 .مازالت موضع نقد وشك من حيث موضوعيتها وصدقها في قياس صفة الذكاء

 :معنى القياس-
 معلوماتالاستخدام األرقام في وصف  آخر،كمياً أو بمعنى  االقياس هو عملية وصف المعلومات وصف

ويمكن  عوبة،صفي هيئة سهلة موضوعية يمكن فهمها ومن ثم تفسيرها بغير وترتيبها وتنظيمها أو البيانات 
إنما هو عملية تحويل األحداث الوصفية إلى أرقام بناء على ” كامبل“ن القياس كما يقول إأن نقول أيضا 
ل من أسه( ما يجعلها إلى ما هو)ظواهرللوصف عن ذلك هو أن القياس عبارة  ومعنى-معينةقواعد وقوانين 

 .مارقاأل ( باستخدامإال وهو)إلى التحويل من حالة إلى أخرى  وأكثر قابليةالتعامل  حيث

 Indicateur :المؤشر -0
 ."الذي يشير أو يلفت النظر إلى شيء ما بدقة معينة "لغة: يعرفه معجم أكسفورد بأنه 

جزت نأالذي يقدم دليال على أن الشرط الموجود أو النواتج المتفق عليها  " المؤشر هو: اصطالحا:
 1."لم تنجز أو

روري ختبره أو نتفحصه، وليس من الضيالموقف الذي يشير الى  ويعرف مراد صالح المؤشر على أنه
 2."ادية للشيء الذي نختبره أو نفحصهأن يقوم بذلك بدرجة عالية، ولكن يشير إلى الحالة الع

ل وجود دليال علميا إداريا حو  اتحادهاأو  انفرادهاوالتي تقدم في  للقياسالمعالم القابلة  " يعرفه بأنه: كما
 ."الظاهرة المدروسة 

ذي لما يشير إلى المعلومات والبيانات التي تحدد الحالة اإلجمالية للشيء ا"وهناك من يعرفه بأنه 
 ."نختبره بدرجة معينة من الدقة

                                                           
)مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم العالقة بين إنشاء مخابر البحث العلمي و تطوير البحث العلمي في الجزائر إبتسام مشحوق ،  1

 ( 22ــ22، ص ص ) 2102اإلنسانية و اإلجتماعية ، قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا (، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، 
 21سه ، صالمرجع نف- 2
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كتاب 
     جماعي

يعد مؤشرا من مؤشرات قياس  مثال العنصر الدال على قيمة معينة، فعدد الصحف المستقلة إنه
 الديمقراطية.
 تستخدم المؤشرات لغرضين أساسين:و 

 قياسها قياسا دقيقا للوقوف على الوضع الراهن لها. و المشكلة حجم تحديد :األول
تقييم و  متابعة الخطة الموضوعة فيقياس حجم المشكلة  فيكاستخدام المؤشر المستخدم من قبل  :الثاني

أو outcomesمتوسطةأو  انت قصيرةكاألداء أوال بأول والوقوف على التقدم نحو تحقيق األهداف سواء 
بالغ األهمية لدى  راحصاءات أمإلكل من المؤشرات وا مفهوميلك تعد التفرقة بين ذوب . impactsطويلة

 يستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء محدد خالل فترة نوعيأو  كميحيث يعبر المؤشر عن مقياس  المخطط
ا وعلى هذرقمي؛ وقت محدد وفى شكل  فيعرض لواقع ظاهرة معينة  فهيحصاءات اإل معينة. أما زمنية

 ليله.تحو  بل يمتد لتفسيره ،بعرض الواقع فقط يال يكتفأن األول  فيحصاءات يختلف المؤشر عن اإل
من هذا المنطلق فإنه يمكننا القول بأن اإلحصاء يعد األساس . الواقع فقط الثانيحين يعرض  في

لحجم المشكلة من خالل المؤشرات  وواقعيإلى قياس دقيق  يفاإلحصاء يؤد يقوم عليه إعداد المؤشر، الذي
 وتحديد السياسات واآللياتعلى أبعادها وتحديد أسبابها بما يمكن من وضع الخطط  حتى يمكن الوقوف

 :لييسبق يمكننا توضيح أهم الفروق بين المؤشر واإلحصاء فيما  وبناء على ما ،حلها الالزمة نحو
تبطة أشمل مر  و فهو يعبر عن ظواهر أعم ،اإلحصاء منالداللة  فيالمضمون وأقوى  فيأ. يعد المؤشر أغنى 
ام المتوقع عند الوالدة يمكن أن يشير إلى التحسن الع فعلى سبيل المثال: مؤشر العمر ؛بموضوع ذلك المؤشر

 . مجرد طول العمربالمرتبطة بالمعيشة وليس  األحوال في
 . مجها بمؤشرد ترتبط بهدف إال من خالل ب. ارتباط المؤشر بهدف يسعى نحو تحقيقه، بينما اإلحصاءات ال

ما أالقرارات  المعلومات الالزمة التخاذجـ. يفترض أن المؤشرات جزء من كيان أكبر إلطار متكامل من 
 .لكيان أكبر تنتمياإلحصاءات فليس من الضروري أن 

  Model األنموذج: -9
شابه للواقع، وهو أداة بناء م نهإهو عبارة عن صورة نظرية لما هو موجود في العالم الواقع، أي 

دراكه في بعض جوانبه األكثر مغزى وأهمية وهو مركب ذهني من مفاهيم معينة يقوم على  التمثيل للواقع وا 
ناصر بالتغيير في آن واحد لع ى، بمعنى أنها تعن، وهذه العالقة هي بنائيةاالرتكازيةمجموعة من العالقات 

دون أن  رتباطاالفي بقية العناصر بحكم  اتغير تلقائيا حدث ي هذه العناصر إحدىتغير ن أاألنموذج، بحيث 
 .يعني ذلك وجود عالقة سببية بين هذه العناصر
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كتاب 
     جماعي

ن جتماعية، يتميز عأنواع األدوات العلمية النظرية لتحليل الظواهر االيشير النموذج إلى نوع من 
يساعد نه إمعينة في التحليل.  أدوات البحث األخرى من ناحية خاصيته التجريبية، وقيامه على أفكار نظرية

الباحث على ضبط والتحكم في التحليل بالشكل الذي يرسم له خطوط البحث الموصلة بشكل مباشر لألهداف 
يبر فماكس  هالمرسومة، والنتائج المتوقعة، وأفضل األمثلة في هذا المجال األنموذج المثالي الذي طرح

 جتماعية.كمنهجية لتحليل الظواهر اال
جتماعي جاءت تعريفات العلماء والباحثين لهذا المصطلح على أهمية األنموذج في التحليل االوبناء 

ة، والذي عتبار الظاهرة السياسيه الذي أخذ بعين االؤ منها التعريف الذي أورده المفكر محمد محمود ربيع وزمال
 وكذلك آلية وتفاعالت اتهوتركيببناء نظري يحاكي من خالله بنية منظومة ما ’’ يرى أن األنموذج هو:

مكوناتها وكذلك الظروف الخارجية المحيطة بها ... وفي إطار العلوم السياسية والعالقات الدولية يمكن لنا 
بنيوية برز الخصائص الينضع أنموذجا يحاكي آلية العمل في منظومة سياسية أو دولية أو حلف عسكري و أن 

، وكذلك تفاعالتها مع المنظومة و المنظمة الدولية أو غيرهاأالرئيسة لتلك المنظومة السياسية أو الحلف 
 الخارجية األخرى.

 Termeالمصطلح: -18
يشير إلى مفهوم دقيق ومحدد في السياق الذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية واأللفاظ اللغوية 

 التي تعبر عنها.
 لغة: 

 إصالحليه لفظة مصطلح، أي ما يدل على الذي ترجع إ صلحالمعاجم مادة )ص ل ح(  نجد في
 ك.لالشيء وصلوحه بمعنى أنَّه مناسب ونافع، َصَلَح الشيء كان مناسبا أو نافعا، ويقال هذا الشيء يصلح 

الحوا مشددة  لح السلم وقد اصطلحوا وصالحوا واص  وفي لسان العرب )الصلح تصالح القوم بينهم والصُّ
 1.(في الصاد بمعنى واحد أي اتفقوا وتوافقواالصاد قلبوا التاء صادا وأدغموها 

ضا يالصالح ضد الفساد تقول: َصَلَح الشيء يصلح صلوًحا، قال الفراء وحكى أصحابنا َصُلح أ
م وهذا الشيء يصُلُح لك الح بكسر الصاد المصالحة واالسم الُصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا بالض  ، الص 

الحا أيضا مشددة الصاد،   .اإلفسادواإلصالح نقيض وتصالحا واصَّ
 2المصلحة واحدة المصالح واالستصالح نقيض اإلفساد.

                                                           
 .61:، صالمرجع السابقبن منظور، ا1
 اد، حرف صالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةبن حماد إسماعيل الجوهري، 2
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كتاب 
     جماعي

لمدلول اللغوي لهذه المادة هو التصالح والتوافق فكأن الناس اختلفوا عند ظهور للمدلول " وعلى كل 
 1." الجديد

يه والصراع فصار االختالف ( فلماذا فما بال هذا أن)إذا كان هذا المصطلح في أصل الكلمة الُصلح
 .اشديد

 صطالحا: ا
عرفه الجرجاني: االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل موضعه األول 

خراج اللَّفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما.  وا 
ال  إذا كانت " االصطالحال مشاحنات في " وهذه المناسبة ال تكون دائما في المصطلحات لذا يقال 

 مناسبة بين الكلمة والمصطلح. توجد
 وقيل االصطالح: اتفاق طائفة على وضع لفظ إزاء المعنى.

 إلى معنى آخر لبيان المراد. ي اللغو وقيل االصطالح: إخراج الشيء عن المعنى 
 2وقيل لفظ معين بين قوم معينين.

 3وعرفه صاحب تاج العروس واالصطالح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص.
 4ُح كلمة أو عبارة قصيرة لها معنى محدد ُمتَّفٌق عليه.صَطلالمُ 

المصطلح عنوان المفهوم، والمفهوم أساس الرؤية والرؤية نظارة اإلبصار التي تريك  :وقال الشاهد بوشيخي
 5األشياء كما هي.

 ويقولون لكل علم لغته أي مصطلحاته.
 6." سواه ( عم امعا)لتمييز به للداللة على شيء معلوم لاللفظ المختار " هو 

.هذا المفهوم فيه كثير من الدقة وهو "طلح هو الرمز اللغوي لمفهوم واحدالمص"قال  ( فقدالذي)أما فيلبر:
 المعنى.و اللفظ والمدلول على جوهر المصطلح الدال 

                                                           
 .21 :،ص1111:دار الفكر،، القاهرة2، طعلم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربيةممدوح محمد خسارة، 1
 . 21: ،ص2116: المطبعة الخيرية المنشأة بجميلية، ،القاهرة2ط، التعريفاتالشريف على بن محمد الجرجاني، 2
 . ح ،ل ،المادة ص ،تاج العروس من جوهر القاموسالسيد مرتضى الزبيدي، 3
 ،فريدن المصدر ،(ترجمة خالد حسيني، )مجيات الحرة المفتوحةر إحداث التغيير بتوطين المعلوماتية دليل لتوطين البير الدولي، همركز البحوث والتط4

 .11 :ص 1112
 . 212 :،ص1111، 4، العدد مجلة التسامح"، حو التصور الحضاري الشامل للمسألة المصطلحية"نالشاهد بوشيخي،5
 .21 :، ص1121، مارس 15، العدد مجلة التواصل"،اللغة واألدب فيممارسة البحث ثره في بناء المعرفة و أعلم المصطلح و "بشير إبربر، 6
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كتاب 
     جماعي

يء فهو بإيجاز الصورة الذهنية لش ؛عبارة عن بناء عقلي، فكري، مشتق من شيء معينبأنه وعرفه أيضا:
تنا، يتم في اتصاال (المفهوم)ولكي نب لغ هذا البناء العقلي، …معين موجود في العالم الخارجي أو الداخلي 

 " تعيين رمز له ليدل عليه
حسب التعريفات هو في عمومه يدل على اتفاق طائفة مخصوصة على رمز مخصوص بمفهوم مخصوص 

 في مجال مخصوص.
 هو حصيلة اقتران رمز لغوي بمفهوم.من حيث الوصف المصطلح 

 

 Définitionالتعريف:  -11

ستحداث االبحث في ماهية األشياء التي تميزها، ويهدف إلى  من الباحثَ  نُ ك   مَ هو منهج منطقي يُ 
زالة الغموض واللبس، ومنه فهو يمثل  لشيء في امصطلحات جديدة في العالم بغية توسيع الجهاز اللفظي وا 

 الزمن من جهة مدلوالته المفردة والمركبة.

 Conceptالمفهوم:  -19
نساني، فكل إلو مجال من مجاالت التفكير اأتختلف تعريفات المفهوم تبعًا للنظرة الخاصة بكل  علٍم 

 .المفهوم من زاوية خاصة إلىعلٍم ينظر 
 أواث األحدأو  السمات والخصائص الجوهرية التي تميز األشياء إلىالمفهوم عند المناطقة يشير 

 .ذاتهاألسماء عن بعضها وترسم صورة ذهنية لمنطوق الشيء 
يها الدالالت التي تستدع أومجموعة السمات  إلىيشير  فإنهما معنى المفهوم في العلوم النفسية أ
إن .ألشياءالهذه الكلمة لتمييزها عن غيرها من  دراكية عند سماع منطوق كلمة ما لتجميع صورة ذهنيةالقوى اإل

ن السمات الجوهرية التي تميز هذه المفاهيم ع أوالتعريفات المنطقية تقوم على أساس البحث عن الصفات 
لنفسية التعريفات اتقوم في حين ، الرموز الداخلة معها في الجنس أواألشخاص  أوغيرها من مجموعة األشياء 

الرموز الداخلة معها في  أواألشخاص  أوورة ذهنية يكونها الفرد عن األشياء ساس البحث عن صأعلى 
 1الجنس.

                                                           
 .215: ، ص1111،عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،أسس بناء المناهج التربويةمحمد محمود الخوالدة، 1
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كتاب 
     جماعي

المفهوم في اللغة: معرفتك الشيء بالقلب، فهَمه فهمًا وَفهمًا وفهامة، وفهمت الشيء: عرفته وفهم ُت 
: جعله إي اه م هفه  و مر األفهمه أ، ورجٌل فهٌم: سريع الفهم و ءشيفهمته وتفهم الكالم: فهمه شيئا بعد أفالنا و 
 1يفهمه.

  Définition Procédurale التعريف اإلجرائي: -17
ستعمالية بإبراز داللته اال أو مصطلحما  تحديد لفظ عنييعريف اإلجرائي للمفهوم تال ا،لغوي :تمهيد

لمعلومات( بأنها اَعرف المفردة اللغوية في إطار شبكة من العمليات، كأن نعرف مثال )تكنولوجيا تُ و  ،والوظيفية
 المستخدمة في مجاالت االتصال والتربية البدنية. مجموعة التقنيات والتطبيقات
ا يتطلب في البحث يكون غامض صد باإلجرائية عملية تعريف مفهوم ما ُمستخدميق :التعريف اإلجرائي

ا قاباًل النظري المعبر عنه في اإلشكالية مفهوم المفهوم التوضيح والتدقيق في داللته ومعناه، حيث يصبح
 ؛وفهمه يكون انطالقا من المالحظات التجريبية والمعاينة الواقعية لموضوع البحث للتمييز أو القياس بوضوح،

التي  ألفكار التي يشملها ليصف المعانياو  المفهوم خر، فإنه يشير إلى عملية تحديد امتداد معانيآنى وبمع
ي اإلشكالية مفهوم تكنولوجيا المعلومات )ف ل:مث؛ تمثل جزًءا منه والمعاني التي ليست منه والتي ال تنتمي إليه

دم عند تحديد معناه بأنه مجموعة التطبيقات المعلوماتية التي تستخ اي طرحناه سابقا( يصبح إجرائيذالمثال ال
)فالتطبيقات: مثل البرمجيات، وبرامج وأنظمة االختبارات الرقمية...(  هوسائل و في طرق التدريب الرياضي

، في اإلشكاليةو تدخل في معاني مفهوم تكنولوجيا المعلومات وتمثل جزءا من المعنى المقصود منها في المفهوم 
زءا ج الجوانب المادية والتقنية من أدوات ووسائل مستخدمة )حواسيب، طابعات ...(ال تشكل مثال:  في حين

 من المعنى المقصود من استخدام تكنولوجيات المعلومات.
لذلك  ؛أيضا بأنه التعريف الذي يكون في حدود الدراسة والبحث وُيعَرف التعريف اإلجرائي للبحث

ه ويعتمدها لتحديد بحثعلى الباحث أن يفصل في هذا التعريف اإلجراءات الفعلية التي سيستخدمها الباحث في 
ثه ولكنها ال حوبين بقية اإلجراءات والمعاني التي يتطرق إليها أثناء بناء إشكالية ب اهومعن المفهوممدلول 

 تدخل في مجال المعنى والتفسير الذي أعطاه الباحث لمفاهيمه )مثلما هو موضح في المثال أعاله(
لبنائية والنظرية اوتكمن أهمية التعريفات اإلجرائية في كونها تتيح للباحث االنتقال من مستوى المفاهيم 

إلى مستوى المالحظة والمعاينة الفعلية والواقعية لموضوع بحثه والتي يعتمد عليها الحقا في تحديد الخطوات 
 .المنهجية المتبعة في الدراسة

                                                           
 .451 :، ص2116بيروت: دار الصادر، ، 21الجزء ، طبعة منقحة ،لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
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كتاب 
     جماعي

المفهوم اإلجرائي إذن هو تحويل البناء النظري للمفهوم /المتغير الذي تم وضعه أثناء تصور 
 قابل للقياس واالختبار والتفسير عند استخدامه في البحث. " هوم ومتغير إجرائيمف" إلىها وطرح اإلشكالية
 التعريف اإلجرائي هو العناصر التي يتكون منها المتغير/ متغيرات الدراسة. ؛خرآبمعنى 

 : استخدامات تكنولوجيات المعلومات وتطوير /تنمية طرق التدريب الرياضي.هنفس في المثال مثال ولنبق
 تكنولوجيا المعلومات كمتغير مستقل هي مفهوم حددنا له المعنى التالي: إجرائيا:

)التطبيقات: مثل هووسائلبأنه مجموعة التطبيقات المعلوماتية التي تستخدم في تطوير طرق التدريب الرياضي 
فهوم مالبرمجيات، وبرامج وأنظمة االختبارات الرقمية قواعد البيانات والتحليل...( التي تدخل في معاني 

ر أو تنمية تطويالمفهوم  في جزءا من الداللة المقصودة والمعنى المراد تحقيقه تكنولوجيا المعلومات وتمثل
للقياس  قابال تطوير طرق التدريب الرياضيلحيث يصبح المتغير التابع ، طرق التدريب الرياضي في اإلشكالية

 مليا.ومراقبة تطوره من خالل تطبيق هذه البرمجيات واختبارها ع
 :لذا على الطالب / الباحث االنتباه إلى ما يلي عند ضبطه لمفهومه اإلجرائي 
  قبل نما تم تصوره مبمقارنة  تهومطابقدرجة مصداقية التعريف اإلجرائي في تفاوت عادة ما يحدث 

رائي ألن المفهوم اإلج ؛الباحث والتعريف الموضوع والمتخيل في الذهن عند صياغة مشكلة البحث
 في وس كما هو معطى ومتجلالمدر  ءالشيتعريف الواقعة أو الظاهرة أو  بالدرجة األولىيعكس 
 اوهذه الصعوبة األولى التي على الطالب / الباحث تجاوزها بجعل ماهو متصور نظريا مطابق ،الواقع

 مخبريا أو تاريخيا.... ميدانيا، معطىلما هو 
  القياس بتتبع نتائج المالحظة و  تهووجهإن التعريف اإلجرائي هو الذي يحدد طريقة استخدام المفهوم

هو الذي يقيس اختبار درجة - المثالعلى سبيل -فمفهوم استخدام تكنولوجيات المعلومات  والتسجيل:
  .هوطرائق تطوير طرق التدريب الرياضي

  بالشروط السابقة الخاصة بالمفهوم العلمي، لكنها يجب أن تكون ال يمكن أن تتقيد المفاهيم اإلجرائية 
 .واضحة عند الباحث إلى أقصى حد

  إن الكثير من المفاهيم ال يمكن تعريفها إجرائيًّا؛ ألن ذلك يتوقف على تقدم المقاييس العلمية في
 التدريب الرياضي. مجال البحث العلمي مثلما هو الشأن في

الكمية التي تعتمد الدراسة الميدانية / المخبرية أو  اإلجرائية يكون في األبحاثإن استخدام المفاهيم  -
 ه. فرضيات اإلحصائية للتحقق من مقترحات والبحث

 :التعريفات اإلجرائية إلى قسمين أنواع العريف اإلجرائي: تقسم
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 لمثال التالي:هو مبين في ايتمثل في ترجمة المفهوم إلى أشياء متدرجة قابلة للقياس مثلما  / التعريف األول2
ما بينا أعاله على ك – الرقمية بالتدريج والتتالي االختباراتتطبيقات وبرمجيات الثار آالقيام باختبار 

تكنولوجيات  دامباستخ-المتغيروالذي هو تعريف إجرائي للمفهوم /  – وتطويرها طرق التدريب الرياضي تنمية
 المعلومات.

القيام  لك:ذيتمثل في وصف اإلجراءات التفصيلية الالزمة لتنفيذ بحث تجريبي، ومثال  الثاني التعريف/ 1
 أثناء التدريبي أدائهم تطور ومراقبةالمعلومات  تكنولوجيا تطبيقاتبإخضاع مجموعة من المدربين للتكوين في 

 تقديم حصص التربية البدنية ...
يداني من خالل التكوين والتطبيق الم، لتدريبافالدراسة التجريبية هنا هي حول مفهوم تطوير طرق 

 الميدانية.المفهوم التجريبي الحسي قابل للقياس والمعاينة  وهذا لمدربينقبالمن 
ستعماله، كأن يكون من نوع التطبيق العلمي لوجود تلك الفكرة اتفقت جماعة على اتعريف سبق و  " هو:

 " .التي قصدها العريف

 والتعريف:الفرق بين المفهوم  -11
بصورة ال نظير لها خاصة في المجاالت  المفاهيميستخدم العلماء في جميع صنوف العلم التعريفات و 

، هتعريفو  أوقد يبنى الموضوع الكامل في مثل هذه العلوم على تبيان مفهوم مصطلح ،المتعلقة بالعلوم اإلنسانية
بدأ ، فيبدأ كل شخص باإلدالء برأيه، فتن ، والمعارضو قفيمكن وقتها استنتاج اآلراء واألفكار والموا حيث

  .وفيما يلي شرح الفرق بين المفهوم والتعريف ،وتتقارب المذاهب أو تتباعد ،فكار في التالقيألا

 :المفهوم -11-1
يتعلق  يمافما اكتسبه من خبرات متتالية نتيجة  الشخص ذهنتلك الفكرة التي تتكون في  هوالمفهوم 

بأمر ما أو تجربة من التجارب التي يخوضها بنفسه، ومن أبرز األمثلة الموضحة لذلك تجربة الشخص مع 
علم هذه نسان في تإل، حيث يبدأ ا... وغيرها، الصوم، الحج، مثل: الصالةاألمور والنواحي الدينية المختلفة، 

 .عمرهحيث يتلقاها وهو ال يزال في المراحل األولى من  ،رغمنذ الص هاواكتسابالتجارب 
ن يضا مأالخبرة بهذه األمور كلها مع مرور الزمن وتطور المراحل العمرية ونضج العقل، و  تزداد

 بالتماس العديد من النواحي والزوايا التي لم يكن يستوعبها من أخالل ممارسته لها ممارسة عملية، ووقتها يبد
 .، والتعليم، ليتكون لديه مفهوم متكامل عنهاخالل التنظير

 

https://www.almrsal.com/post/555413
https://www.almrsal.com/post/555413
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 :التعريف-11-9
معنى بالشيء ب ، حيث يقال قد علم فالنهاللغوية هو من علم الشيء أي عرفالتعريف من الناحية 

به العلم بشيء آخر، أو  المعرفة توجبتس، أما المعنى االصطالحي للتعريف فهو اإلخبار عن أمر ما هعرف
، مع االهتمام بذكر الخصائص المختلفة التي تميزه، هاوطرح هو تقديم المعلومات المتعلقة بأمر معين

 .اآلخرينوالهدف وراء ذلك تحديده، ووصفه، ومحاولة تقديمه إلى 
هدف هم خالل الحوار، حيث تيلعجميع المصطلحات التي ستعرض تعريف ة ما يبدأ المتحدثون بعاد

إلى لب  صولللو  تمهيداهذه العملية إلى وضع جميع المشاركين على أرضيات معرفية متقاربة إلى حد كبير،
 .الخالفالكالم أو نقطة 

يكثر على ألسنة الناس النطق بكلمات مختلفة في سياق معين ظنا  غالبا: المصطلحاتالترادف بين 
ذلك الترادف  يؤد، ويامنهم أنها مترادفة، وتعرف المترادفات بأنها هي الكلمات المختلفة، التي تفيد معنى معين

نا هذا، يوم إلى اموجود أثرهإلى العديد من المشكالت واألمور السلبية على الفكر اإلسالمي، العربي وال يزال 
 .هانفس ةالداللالرغم من وجود اختالف جوهري بين بعض الكلمات، إال أنها ما زالت تستخدم وكأن لها  فعلى

على فهم أبناء األمة للتفاصيل الدقيقة، وخاصة التفاصيل المتعلقة بالنصوص  باانعكس ذلك سل
م لم بعض اآليات في هذا الكتاب الحكي أن في هنا هللا تعالى، وتكمن المأساة الكبرى  كتاب وأهمها الدينية،

 .الكتاب المبارك هذاعلى أمثل وجه نتيجة التعامل النمطي مع من قبل الدارسين  اتوضح غاياته
ال يزال المختصون من علماء اللغة يبحثون عن مخرج لمشكلة الترادف، وذلك عن طريق توضيح 

الفا ي حقيقة األمر غير ذلك تماما حيث تختلف اختلكنها ف هنفس معاني الكلمات التي تبدو وكأن لها المعنى
 جوهريا فيما بينها، ويعد هذا األمر الشغل الشاغل لتوضيح العديد من الكلمات التي تستخدم بشكل يومي.

 المصطلح:و  الفرق بين المفهوم -11
د أنوا  التعريف بحسب المسالك النظرية المتبعة في اكتساب صورة المعرف؛ فإذا كان المسلك  عتتعدَّ

ذا كان المسلك تداوليًّا  ا منطقيًّا، وا  منطقيًّا يروم اإلحاطة الجامعة المانعة في التعريف، ُسم  ي التعريف: َحدًّ
ذا كان المسلك لغو يتتبع التغيرات التي يحدثها االستعمال، سم  ي التعريف: دراسة مصطلحيَّة،  يًّا يبحث عن وا 

 من التعريف عالقُة عموم وخصوص؛ فكلُّ حد ٍ  راسة مفهومية، وتربط هذه األنواعَ المعنى، سم  ي التعريف: د
ا  . مصطلح، وكل مصطلح مفهوم، وليس كل مفهوم مصطلًحا، وال كل مصطلح حدًّ

https://www.almrsal.com/post/451567


[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  32  

 

كتاب 
     جماعي

مة على إيضاح الفْرق  بينهما في خاتن سنعمل اوما يهمنا من هذه األنواع هو المفهوم والمصطلح اللذ
 .هذا العنصر
 

 :في اللغة واالصطالح المفهوم
 :في اللغة-أ

ة )ف هـ م( في معجم العين، ومعجم مقاييس اللغة، ومعجم لسان العرب، فلم أجدها تتجاوز  تتبَّعُت مادَّ
ء، أي: والعلم، يقال: فهمُت الشيثالثة معاٍن، وهي كلها مجرَّدة، وهذه المعاني الثالثة هي: المعرفة، والعقل، 

 . عَرفُته وعَقلُته وعلمته
والصيغة التي ورد بها المفهوم: اسم مفعول، ومن المعاني المستفادة من صيغة المفعول: أنَّ المفهوم، 

 .هو نتيجة حاصلة؛ أي: ما يصبح به الشيء معروًفا لدي
ا، أووالمفهوم ليس محصوًرا فيما عبر عنه باللفظ؛ فهو أوسع، فيم حدًثا،  كن أن يكون لفًظا، أو نصًّ

 .ويمكن أن يكون مصرًَّحا به أو غير مصرَّح به
 :في االصطالح-ب

 :هـ( في الكليات بقوله2114عرَّفه أبو البقاء الكفوي )تـ 
 " .هو الصورة الذهنية، سواء وضع بإزائها األلفاظ أو ال :المفهوم"

المفهوم عند "هـ(2251والعلوم؛ للتهانوي )تـ بعد وجاء في موسوعة كشاف اصطالحات الفنون 
 " .ما حصل في العقل :المنطقيين

 .م(، تكرار للمعاني نفسها التي ذكرها التهانوي 2116وفي المعجم الفلسفي لجميل صليبا )
برات، أو إلى  Warren وعرَّفه وارن  بقوله: "عمليٌَّة ذهنيَّة تشير إلى مجموعة من الموضوعات أو الخ 

ًدا؛ المعنى كليًّا ألنه يمثل أفراًدا مختلفين، وفكًرا مجرَّ  عدي عالقته بغيره من الموضوعات، ويواحد ف موضوع
فَة السائدة في هؤالء األفراد.   ألنه يمث  ل الص  

بقوله: "كل موضوع شعوري يتضمَّن معًنى وداللة، فهو كل شيء يمكن ( English وعرَّفه )إنجليش
يميزه عن غيره من األشياء األخرى، وهذا ما نسم  يه في علم النفس بالتصوُّر، ويلحظ أن يفك  ر فيه الفرد أو 

 ."فيه معًنى عام، أو كل ما يمكن أن يستدلَّ به على عدد من األفراد أو الموضوعات
 ."ويعرف أيًضا بأنه: "تمثيل رمزي يتشكَّل من الخصائص المشتركة بين مجموعة من األشياء العينية
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فات ومن أشهر ا لتعاريف المتداولة للمفهوم، قولهم: "المفهوم معناه المنطقي هو مجموع الص  
د الموضوعات التي ينطبق عليها اللفظ تحديًدا يكفي لتمييزها عن الموضوعات األخرى؛  والخصائص التي تحد  

ض عومن هذه التعاريف نستخلص ب .أنَّه حيوان ناطق هو-مثاًل -فمفهوم اإلنسان بالمعنى األرسطي 
 :الخصائص التي يمتاز بها المفهوم، وهي كاآلتي

 :مستوياتوهو التجريد،  -
ويمث  ل المفاهيم التي تكون أبعادها المميزة أقرَب ما تكون للتجربة، وتسمى محسوًسا؛ كالكرسي،  :المستوى األول
 ...الطاولة، الحذاء
ن من المفاهيم التي تشير أبعادها لوقائع :المستوى الثاني ية لها مباشرة، وتسمَّى "مج ويتكوَّ ردة"، الخبرة الحس  

دق   ...مثل: األمانة، العدل، الص  
 يرغوهو عمليَّة جمع خصائص مشتركة بين موضوعات داخل مفهوم واحد، وسحبها على فئات  :التعميم -

 .متناهية من الموضوعات الممكنة المشابهة لها
 :مثالد أبعادها الالزمة لتعريفها، تختلف المفاهيم من حيث تعقدها وفي عد :التعقد -

 و(.مفهوم )الدُّخان( بسيط؛ ألنَّ قوامه ثالثة مفاهيم وهي: )رماد(، )هش(، )يرتفع في الج
خالًفا لمفهوم المجتمع مثاًل؛ فهو معقَّد؛ الحتوائه على أبعاد كثيرة؛ مثل: مدارس، معابد، عادات، قوانين،  

 أسرة...، وكل منها مفهوم مركب.
بعض المفاهيم تستمد معناها األصلي من ُبْعٍد واحد، أو ُبعدين مركزيين دقيقين، وبعضها  :األبعادز تمرك -

 :ذلكيقوم على مجموعة كبيرة من األبعاد كلها ذات أهمية متساوية، مثال  اآلخر
 :مفهوم الطفل

زنه، )الحجم، قوامه أو طوله، و قوامه: البعد المركزي للسن، أما األبعاد األخرى فهي كلها أبعاد ثانوية، مثل: 
 .نوع الطعام الذي يتناوله...(، رغم أنها وثيقة الصلة بمفهوم الطفل إال أنها غير حاسمة

 .أمَّا مفهوم الحيوان: فهو يرتكز على مجموعة من األبعاد ذات داللة متساوية تقريًبا
 لطعام، إخراج الفضالتقوامه: القدرة على التناسل، تحويل األكسجين، ذاتية الحركة، تناول ا

 :تمثلهاتختلف المفاهيم في عدد المفاهيم المتشابهة التي  :التمايز -
ا تصف أنواع المطر، وهي: الوابل، الرذاذ،  فمفهوم المطر مثاًل: تمايزه محدود وقليل؛ ألنَّ ثمَّة كلمات قليلة جدًّ

 .الطَّلُّ 
 .لبيوت؛ من كوخ، شقَّة، قصر، خيمةأما مفهوم البيت، فهو يتمايز كثيًرا حين تختلف أنواع ا
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 :أنواع المفاهيم -
 :الشرعيالمفاهيم ذات األصل : األولالنوع  •

ومن أوضح األمثلة على ذلك مفهوم )العدل(؛ حيث ورَدت كلمة العدل ومرادفاتها )القسط، والميزان(، كما 
ل  العالم  مبدأ العدل وتفرع عليه، مما يمك  نجاءت أضداد الكلمة؛ مثل )الجور والظلم( في القرآن والسنَّة؛ لتؤص  

 .من بناء مفهوم متكامل للعدل
 :معاديةالمفاهيم النابعة من ثقافة  :الثانيالنوع  •

 ...(مثل مفهوم )األصولية(، ومفهوم )المناصفة
ذه المفاهيم الحريَّة، وهكالمفاهيم االجتماعية والسياسية ونحوها؛ من مثل مفهوم  المفاهيم العامَّة النوع الثالث:- 

 .تختلف باختالف األمم والحضارات والثقافات؛ فالرؤية الليبرالية للحرية ليست كالرؤية الشيوعية لها

 Recherche Scientifique البحث العلمي: -16
يحظى البحث العلمي بأهمية كبيرة لدى الدول والمجتمعات، ويعد اإلنفاق على البحث العلمي ومقاديره 

تاج هي ن -لم نقل كلها اإذ -يمكن من خاللها تصنيف الدول والمجتمعات كون الكثير من التطوراتسمة 
جهد باحثين عبر الحقب الزمنية، فما هو البحث العلمي؟ وما هي خصائصه ومستوياته؟وما و البحث العلمي 

 هي أهم خطواته وأهدافه؟

 :العلميتعريف البحث -16-1
 ء المنظم.ستقصاكلمتين هما البحث والعلم، البحث هو التقصي وااللغة: يتكون البحث العلمي من 

 أما العلم فهو مجموعة القواعد والمبادئ التي تشرح بعض الظواهر.
الباحث  ستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم بهستعالم واالستراتيجية لالإهو وسيلة أو  "البحث العلمي: 

، هاحأو تصحي ضافة إلى تطوير المعلومات الموجودة فعالكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، باإلابغرض 
 لالزمةاختيار الطريقة واألدوات اخطوات المنهج العلمي،  ستقصاء الدقيق،على أن يتبع في هذا الفحص واال

 ." وبحثها جمع البيانات والمعلوماتل
ك عن وذل وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، " أن البحث العلمي هو:

طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه المشكلة 
 ." المحددة
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 خصائص البحث العلمي:-16-9
  ن إنه نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقيق ومخطط، حيث إالبحث العلمي بحث منظم ومضبوط: أي

مة كتشفت بواسطة جهود عقلية منظاوالمالحظات والتجارب والنظريات قد تحققت و  ضياتالمشكالت والفر 
 ومهيأة جيدا لذلك.

 :يخضع الذي هو بيان..و  تهوصياغألنه يستخدم النظرية إلقامة الفرض  البحث العلمي بحث نظري .
 .ختبارللتجريب واال

 ختبارات والتجارب على الفروض.البحث العلمي بحث تجريبي: ألنه يقوم على أساس إجراء اال 
 ضافات في المعرفة عن طريق  ؛البحث العلمي بحث تجديدي ستبدال األنه ينطوي دائما على تجديد وا 

 متواصل للمعرفة القديمة بمعارف حديثة وجدية.
  األشياء و واألمور نه يستخدم المعرفة العلمية لتفسير الظواهر إأي  ؛البحث العلمي بحث تفسيري

 النظريات.بواسطة مجموعة من المفاهيم المترابطة تسمى 
 ألن المعلومات والمعارف ال تكتسب الطبيعة والصفة العلمية إال  ؛البحث العلمي بحث عام ومعمم

 مهمة. ابحوث مألت إذا
 موضوعي البحث العلمي بحث. 

 
 مستويات البحث العلمي:  -16-7

يختلف المتخصصون في الدراسات المنهجية حول هذا المفهوم )المستوى( فهناك من يطلق عليه 
مستويات  هناك من يختار وصفوظائف العلم أو المنهج العلمي والتي تتضمن: الوصف والتفسير والتنبؤ، و 

، أو الغرض الذي يستهدفه الباحث في ، ويقصد بها تناول الظاهرة عبر مستويات متعددة1)البحث العلمي
نيف، )الوصف، التص ةمتعدد ياتعملية تفسير الظاهرة محل الدراسة، فالظاهرة يمكن دراستها عبر مستو 

 التفسير والتوقع(.
 
 
 

                                                           
 .15-16 :ص ص، مرجع سابق الذكرمحمد شلبي، (1)
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 الوصف:-أ
هو جرد يجيب عن السؤال ماذا؟ ويستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة موضوع البحث بهدف 

 كتشاف مالمحها، تمهيدا لوضعحيث يقوم الوصف بدراسة الظواهر المجهولة الالتعرف على كينونتها، 
جراء  رضياتالف  كتفاء بذلك المستوى من البحث.كثر تعمقا أو االاألختبارات الاوا 
 التصنيف:-ب

تسعى شتى العلوم من أجل الفهم والتفسير والتعميم إلى تنظيم أفكارها وتصنيف بياناتها في تصاميم 
رتباط اشرح وتوضيح الحالة أو الحاالت التي تنوي دراستها، فالتصنيف يهتم بطريقة الأعدت سلفا من أجل 

 لتماثالت التي تجمعها.افئات وفق  بعض العناصر ببعضها ليضعها في
العلوم السياسية يستخدم التصنيف في النظم السياسية لتبيين العناصر المشتركة التي على  ففي دراسة

 نتقال السلطة، التعددية السياسية، أو الوظائف التي تؤديها(.اأساسها تصنف أنماط من النظم السياسية )
 التفسير:-ج

الطريقة  بهذهخر، و آ ئالماذا تكون الظواهر على ما هي عليه بدال من أن تكون شي :عرفهميسعى إلى 
يستطيع الباحث أن يكشف عن العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة والعالقات التي تربط بينها وبين غيرها 

 من الظواهر.
 : التنبؤ)التوقع(-د

تغيرات ختبار لمجموعة من العالقات القائمة بين ماألنه بمثابة  ؛المستقبليهتم التنبؤ بما سيكون في 
غة في شكل قانون أو نظرية و ولهذا تكون التنبؤات مص ؛والمشاهدةأو ظواهر أو أحداث تقبل المالحظة 

 .هاالوجهة التي تخدم أغراض نحو أمكن وتوجيهها إنعلى التحكم في مسار الظواهر  علمية،والتوقع يساعدنا
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     جماعي

 الفصل الثاني: 
 العلميالبحث  تخطوا

 
ها، وفي بين والمترابطة فيماتمر عملية البحث العلمي بمجموعة من المراحل أو الخطوات المتسلسلة 

 ةالعلمي، والمتمثلهذا الصدد تبرز أول خطوة أمام الباحث مشكلة بذلك أول صعوبة من صعوبات البحث 
 وبناء على، يمةوسلحتى تكون االنطالقة في القيام بالبحث صحيحة  وتحديده بدقةفي اختيار موضوع البحث 

فق منهجية دراسة البحثية و تكتمل معالم الحتى  العلمية ياتضوالفر م بعدها صياغة كل من اإلشكالية تتذلك 
 صحيحة.

 افومعارف واكتشإن البحث العلمي عبارة عن استقصاء منظم دقيق لمحاولة التوصل إلى معلومات 
زالة اللبسحل للمشكلة البحثية التي أراد الباحث دراستها  والوصول إلىحقائق علمية  ، فهو عنها والغموض وا 

 .التحكم فيها و والمشاكل والتنبؤ بهاللظواهر  والتفسير العلميوسيلة علمية لالكتشاف 
البداية المنطقية  لالتي تمثالبحثية  وتحديد المشكلةالسليم يبدأ بعملية اختيار الموضوع  والبحث العلمي
الباحث جميع إجراءات البحث الالحقة من صياغة  يبني عليه والقاعدة واألساس الذيألي جهد بحثي هادف، 

المعلومات و  ونوع البيانات متبعةالدراسة، ومنه تحديد المناهج ال وتحديد نوع العلمية الفرضياتو كالية لإلش
 .والمالئمة لجمعهااألدوات الالزمة  ةومن ثم المطلوبة

من أهم خطوات البحث العلمي، فليس من  عدتوالبحث فمرحلة اختيار موضوع معين يصلح للدراسة 
بحثية بصدده، بل يتطلب هذا األمر من الباحث  وتحديده بدقةوطرح مشكلةالسهولة اختيار موضوع محدد 
 د مشكلتهوتحديالتي عن طريقها يتمكن من اختيار موضوعه  ومعرفة المصادربذل مجهودات في سبيل ذلك 

 ي تتدخل في عملية االختيار هذه.  من المعايير الت ومراعاة مجموعةالبحثية 
 جلأالبحثية يتطلب األمر صياغة علمية لهذه المشكلة من  وتحديد المشكلةالموضوع  وبعد اختيار

ه ورسم تصور لطريقة معالجت ،تحديد المشكل العلمي المطروح وحدود تداخله مع إشكاالت وموضوعات أخرى 
 شكالية الدراسة أو البحث.أو اإلجابة عن تساؤالته، وهو ما يعرف بصياغة إ

 ها وطرحهاوصياغت معينة فرضيات بوضع الباحث يقوم بعدها وغهاصيوانطالقا من اإلشكالية التي 
للمشكلة أو الظاهرة المدروسة في إطار تكامل منهجي بين هذه  وتفسيرات أوليةتكون بمثابة حلول مؤقتة 

 .ودقيقةالخطوات للوصول إلى نتيجة علمية صحيحة 
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س العلمية تقتضي من الباحث التقيد باألس وصياغتها والفرضيات العلمية اإلشكاليةلذلك فعملية بناء 
وفهم  عةومعرفة واسأن يكون على دراية  منه، ما يتطلب وصحيحالمتعارف عليها ألجل بنائها بشكل سليم 

 .   يةالعلم الفرضياتو تعلق باألصول المنهجية لعملية صياغة كل من اإلشكالية ي بما

 وكيفية تحديده:  موضوع البحث العلمي اختيار-1
التفكير في إعداد مذكرة التخرج سواء على  وهو بصددتتمثل أول مشكلة تواجه أي طالب أو باحث  

مستوى الماستر أو الدكتوراه في اختيار موضوع البحث الذي سيكون مجاال للدراسة البحثية التي سوف يقوم 
 األساس في عملية البحث. وتمثل حجرمة جدا همهذه الخطوة  ث تعدبها، حي
على ذلك يتوجب أن يكون هذا االختيار دقيقا وموفقا، حيث كلما تحقق ذلك تذلل بموجبه الكثير من و  

 المهارات التي يجب أنو  من أهم القدرات  تعدفالقدرة على تحديد موضوع البحث  ،1المشاكل المهمة والعكس
الوقت د و اختصارا للجهدقيق بشكل  هوتحديدموضوع البحث على توجد أو تنمى عند الطلبة بهدف التعرف 

تضح تن حيث يجب أعن عدم الوصول إلى نتائج دقيقة، الذي قد يضيع في حالة عدم التحديد الدقيق ناهيك 
 يراته مما يسهل عليه جمع البيانات المالئمةة ومتغأسس هذا الموضوع و عناصره الرئيسفي ذهن الباحث 
ضاعة الوقت في جعن الموضوع و يجنبه بذل الجهد و  ويجعله ال يخرج صلة مع بيانات ال تمت لموضوعه با 

 يمكنه من تفسير الظاهرة المدروسة تفسيرا سليما وواضحا.و 
 :تحديده كيفيةبموضوع البحث و  اإلحساس

هذا الموقف عندما يدرك الباحث  ويتجسد غموضيبدأ البحث العلمي بموقف غامض يواجه الباحث، 
من خالل مالحظته أو تجاربه أو ممارسته اليومية أو اطالعاته أن شيئا ليس صحيحا أو يحتاج إلى مزيد 

 .2واإليضاح والتفسيرمن الفهم 
بوجود خلل ما أو عدم فهم لظاهرة ما أو غموض ما حول أي موضوع أو موقف غير  وهذا الشعور

احث حيث يكون للبنقطة البداية في البحث العلمي،  شكلتطبيعي يمثل مرحلة اإلحساس بوجود مشكلة 
ل وراء مسببات هذا الخل ويدفعه للبحثإحساس يوجهه نحو المجال الذي تكون الدراسة أو البحث ضمنه 

 ماتوجمع المعلو في مرحلة الحقة إلى تحديد موضوع للبحث العلمي بعد البحث  والذي يطوره، والغموض
تحديد و السابقة عن جوانب الموضوع المختلفة حتى يتمكن من تحديد الموضوع بدقة  واستطالع الدراسات

 بصورة واضحة. أبعاده
                                                           

 .15:، ص1111، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2، طالعلمي إلعداد الرسائل الجامعيةأسس البحث مروان عبد المجيد إبراهيم، 1
 .41: ، ص2111، الرياض: دار المريخ للنشر والتوزيع، مناهج البحث في علوم المكتباتاهد حمدي احمدي، ن 2
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 ق لديهويخلالدافع الذي يجب أن يتشكل لدى الباحث  دغامض يعفاإلحساس بوجود مشكلة أو موقف 
تماما ضرورية كونها تولد عند الباحث اه د، فهذه الخطوة تعوفهمهارغبة في البحث في ثنايا هذه المشكلة 

 العمل علىو ضروريا لالندفاع نحو البحث في المشكلة البحثية  والذي يعدالمشكلة البحثية  وانجذابا نحو
 تفسيرها.       

موضوع البحث العلمي بكونه "مشكلة البحث التي يتم تجسيدها من خالل مجموعة  يمكن تعريفو 
، 1ية"عن طريقها اكتشاف الحلول للمشكلة البحث والتي يتممن الخطوات البحثية وصوال إلى النتائج العلمية 

 تحكم متغيراتها. قة التيالعال وتحليلها وتفسيرها والوصول إلىفهو تلك الظاهرة التي يريد الباحث معالجتها 
لحقيقة أو الكتشاف ا ةطلب حال علميا لها بواسطة الدراسعلمية التي تتهي عملية تحديد المشكلة الف

دها بدقة ، بحيث يجب على الباحث تحديوتفسيرها لقة بالمشكلة محل البحثالحقائق العلمية المختلفة المتع
حتى يتمكن من إجراء بحثه بطريقة علمية، فهي عبارة "عن موضوع يحيطه الغموض أو  وبصورة واضحة
 .2إلى تفسير" ظاهرة تحتاج

طوات في تأثيرها الكبير في جميع الخ وتكمن أهميتهامن أهم خطواته  يعدوتحديد المشكلة البحثية 
البيانات  نوعية أدواتها وكذا و الدراسةوخطة الذي يتبع  وطبيعة المنهجالتي تليها، فهي التي تحدد نوع الدراسة 

 .3المطلوبة
 بمن الصعوبات التي يجب على الباحث التغلب عليها بسب يعدفتحديد هذه األخيرة تحديدا واضحا 

 .والسياسية واالقتصاديةاالجتماعية  وتشابكها وتداخل الظواهرتعقد المشاكل 
 وهي أموراحث الب ومعرفة ودراية منالمشكلة البحثية تحديدا دقيقا يحتاج إلى خبرة  وبالتالي فتحديد

القراءة المتعمقة للدراسات التي أجريت حول الموضوع أو  ومن خاللتكتسب من الممارسة العلمية للبحوث 
 .4المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 :ومتنوعة منهاصادر متعددة استخالص مشكلته البحثية من م ويستطيع الباحث
 .والخبرةمجال التخصص  -
 الخبرة الميدانية. -
 المالحظة الشخصية. -

                                                           
 (.11/21/1121تاريخ االطالع )،title.https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=16§2كيفية اختيار موضوع البحث العلمي،  1
 .11:، صمرجع سابق الذكرمحمد شلبي،  2
 .12: ، ص1111، اإلسكندرية: مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، 2، طأسس و مبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر، ميرقت علي خفاجة،  3
 .21، ص211، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، الماجستير و الدكتوراه األسس العلمية لكتابة رسائلمحسن احمد الخضيري، محمد عبد الغني،  4
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 االهتمامات الشخصية. -
 المالحظة غير المقصودة أو الصدفة. -
 . والمراجعاالطالع على المصادر العلمية  -

ط ، فمنها معايير ترتبوالمعاييراختيار الموضوع يجب مراعاة مجموعة من االعتبارات  وعند عملية
 معايير أخرى و  وقدراتهباهتمامات الباحث  ومعايير تتعلقفي المعرفة العلمية  ومدى إسهامهبطبيعة البحث 

 الخاصة به. فر المعلوماتاوتو تتعلق بإمكانية القيام بالبحث 

 : اختيار موضوع البحث معايير-9
ي البحثية تمثل نقطة البداية المنهجية الصحيحة أل وتحديد المشكلةإن اختيار موضوع البحث العلمي 

 ، كما يتعلق به أيضا تحديد مختلف العناصر الالحقةوتفسير الظواهرجهد بحثي يستهدف حل المشكالت 
 المناهجو  واإلشكالية والفروض العلمية واختيار وصياغة للعنوان وأهمية للدراسةفي البحث العلمي من أهداف 

 .والمعلوماتلجمع البيانات  الالزمةاألدوات  و المناسبة
 :1المعايير في وتتمثل هذه

 :وأصالتهحداثة الموضوع  -9-1
التفسير ناول بالدراسة والتحليل و و ذلك بأن يعالج الموضوع الذي يتناوله البحث قضايا جديدة لم تت

المساهمة البحث باألصالة و ذلك كلما امتاز فر اوي على إضافة جديدة للمعرفة اإلنسانية، حيث كلما تو طأن ينو 
الحقيقية في البحث العلمي، وعليه "فمن الواجب على الباحث أن يبدأ من حيث انتهى العلماء أو الباحثون 

لمية المراجع العليه االطالع على مختلف المصادر و اآلخرون وال يكرر ما قام به السابقون، لذا كان لزاما ع
صل إليه اآلخرون في حل المشاكل التي بحثوها، وما هي المشاكل من كتب ومجالت ودوريات... لمعرفة ما و 

 .2التي لم تبحث أو التي لم يتوصل إلى حل لها"
دة يستهدف البحث مساهمة جدي اختيار موضوع فيه معالجات سابقة من الفروض يجب أن وفي حالة

 دف منوالهمبررات االختيار  وموضوعية فيأن تحدد بكل دقة  والتي يجبلم تكن في البحوث السابقة 
 .3الدراسة
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كتاب 
     جماعي

المهم  وعليه فمن، 1فأصالة الموضوع تفترض أال يكون منقوال أو تقليدا أو إعادة إخراج أو ترجمة
ها نتيجة يتطرق إلي ومشكالت لمالعلمية الجديدة فيها سواء مواضيع  وتقديم اإلضافةالتطرق إلى مواضيع 

البحث و من المشاكل الجديرة بالدراسة  وظهور العديدث بالمجتمعات التي تحد والتطورات الكثيرةللتغيرات 
مختلف المجاالت الحياتية، أو بالتطرق لمواضيع من جوانب لم يتطرق لها أو نظريات  والتفسير واالكتشاف في

 يمثل الدور األساسي للبحث العلمي في إنتاج المعرفة. وهو ماجل نقدها أو إثبات عدم صحتها...أمن 
على الباحث أن يكون قادرا على اختيار موضوع جديد ينطوي على إضافة جديدة للمعرفة  يجبوعليه 

نتائج معروفة  ىوالوصول إللمواضيع استهلكت من قبل من قبل باحثين آخرين  وليس التطرق العلمية اإلنسانية 
 لعلمي.البحث ا والعملية منأصبحت من المسلمات، فبذلك تنتفي الفائدة أو األهمية العلمية 

 : األهمية العلمية –9-9
حيث تعد أيضا أهمية الموضوع المتناول من األسباب المؤدية الختيار موضوع البحث العلمي، حيث 

خالل  نوالتي متثير اهتمام الباحث القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام أو المجتمع المحلي أو الدولي، 
المشكلة و يكون قد قدم فائدة كبيرة للمجتمع، حيث كلما كانت أهمية الموضوع  لهاحل  والوصول إلىدراستها 
 .الدراسةو كبيرة نظرية كانت أم عملية كلما شكل ذلك دافعا كبيرا الختيار هذا الموضوع للبحث  البحثية

ة ي اإلضافف والتي تتمثلدراسة أي موضوع نجد نوعين من األهمية، األهمية العلمية أو النظرية عند ف
ظاهرة محل بالحلول العملية لل والتي تتعلق واألهمية العمليةالعلمية التي تزيدها الدراسة للمعرفة النظرية، 

 الدراسة.  

 االرتباط بالمشاكل المعاصرة: -9-7
أن يكون موضوع البحث مرتبطا بالمشاكل التي يعرفها المجتمع معالجا إياها محاوال  ومعنى ذلك

إيضاح       ب وتطبيقية فيقومألن يكون للبحث أهمية نظرية  ويؤدي ذلكإيجاد حلول لها على أرض الواقع، 
حوادث المستقبلية الأو البرهنة على نظرية أو الوصول إلى حقائق جديدة أو التنبؤ ب وتفسيرهاالغامضة  القضايا

 .والتحكم فيها
الت حل مشك ويساهم فيفعلى الباحث أن يختار الموضوع الذي يقدم إضافة للمعرفة اإلنسانية  

 .الهدف منه ومهما كاناالمجتمع في مختلف جوانبه سواء كان البحث نظريا أو تفسيريا أو تطبيقي
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كتاب 
     جماعي

 عن الحقائق التي يستفيد منها اإلنسانللبحث العلمي هو البحث  والهدف األسمىفالدور األساسي  
تماعية الت الحياة االجاتقدمه في كافة مج والتي تعترضفي التغلب على مختلف المشاكل التي تواجهه 

القوانين  وصول إلىوالتنبؤ بهاوالمختلف الظواهر  وفي تفسير... واالقتصادية والصحية والتربوية والتكنولوجية
 الغاية لم يعد من داع للبحث العلمي. التي تحكمها، فإذا انتفت هذه

 أهمية اذيعدو  ،وتوسيعها وترقيتها والتعمق فيهافالبحث العلمي يعد الوسيلة األساسية إلنتاج المعرفة 
خمة ض وتخصيص ميزانياتكبيرة أيضا في مجال التنمية بمختلف مجاالتها مما أدى إلى اهتمام الدول به 

 بالتالي يجبو ، وازدهار أفرادهومؤسساتههميته ودوره في تطور المجتمع أللتطويره إدراكا منها  وجهود جبارة
تحقق  رها حتىوتحليلها وتفسيهاراسة المشاكل التي يعانيد وتوجيهه نحوربط هذا النشاط باحتياجات المجتمع 

 .والهدف منههذه الوظيفة 
 هاعانيي والظواهر التيقيمة البحث العلمي فيما يسعى إليه من أهداف لعالج المشاكل  وعليه تتحدد

 .كالتهومش، بحيث يجب أال تنعزل البحوث العلمية عن واقع المجتمع وتستهدف تقدمهوتطورهالمجتمع 
 نه بظهور ظاهرة معينة أو انتشارها في مجتمع معين، اقتصادية كانت أو سياسيةأبناء على ذلك نجد 

تظهر العديد من الدراسات محاولة  .امعيناعأو وض ابيئية... أو مشكلة أو موقفأو صحية أو اجتماعية أو 
 خدمة لهذا المجتمع. وتفسيرها والتحكم فيهاتحليلها 

 :وأبعاد واضحةنطاق محدود  اأن يكون الموضوع ذ -9-1
 ة أووالمعالجيكون الموضوع فضفاضا واسع النطاق يفوق مقدرة الباحث على الدراسة  وذلك بأال

حة وتصبح وواضفي النهاية من الوصول إلى نتيجة صحيحة  كبيراوال يتمكنوجهدا يتطلب منه وقتا طويال 
 سطحية. المعالجة

اسية إلى الدرجة التي يفقد فيها مقوماته األس ومحدودا جداالوقت يجب أيضا أال يكون ضيقا  وفي نفس
 1.وحيويته وانعكاساته التطبيقيةألهميته  وكذا فقدانهكموضوع بحث 

نطاق مالئم لنوع الدراسة )ماستر، دكتوراه( ليس بالواسع  اجب أن يكون ذفموضوع البحث العلمي ي
اضح و  ونطاقه الموضوعيوالزمانيوالمكاني بشكلالباحث تحديد الموضوع  ويجب علىجدا،  وال الضيقجدا 

 2.ذلك من خالل عنوانه، "فكلما كان الموضوع محددا بدقة تامة كانت الرؤية واضحة أمام الباحث" ودقيق مبرزا
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كتاب 
     جماعي

 :والقدرة الشخصيةالرغبة  -9-1
 : والميول الشخصيالرغبة -أ

مام واهت ن تكون لديه رغبةأالدراسة و  الموضوع محل وانجذاب نحويكون للباحث ميول  وذلك بأن
 حل لها. والوصول إلىفي معالجة مشكلة معينة  شخصي
اإللمام بهذا التخصص تظهر لدى الباحث  وانطالقا منفكل باحث أو طالب محكوم بتخصص معين  
 . والتعمق فيهانجاز بحوث بصددها إبمواضيع معينة يرغب في  واهتمامات تتعلق ميوالت

من أبرز أسباب اختيار موضوع البحث، و من أهم شروط نجاحه أيضا نظرا  يعدو هذا المعيار 
 البحث، فعندما يختار الطالب أو الباحث الموضوع الذي يريد أن يبحث إلنجازلالستعداد النفسي الذي يحفزه 

ندئذ قد عكان الموضوع مفروضا عليه، و نجده يشعر بمتعة و هو يتقدم في بحثه قد ال يشعر بها إذا  فيه
يصل إلى نتائج أفضل بكثير من النتائج التي يصل إليها في بحث موضوع فرض عليه، ولكن مع مراعاة أال 

لول أو حووصل فيها الباحثون إلى نتائج و  مشاكل بحثت من قبلذا االهتمام إلى اختيار مواضيع و هيدفعه 
 1.دون الرجوع إلى ما كتب فيها في المراجع

 :واالستعدادات الشخصيةالقدرات  –ب 
بما أن البحث العلمي هو جهد يستمر لفترات طويلة خالل مسيرة إعداد المذكرة أو األطروحة فإن 

ه من باحث آلخر، فهذ والتي تختلف والمهارات واالستعدادات المختلفةذلك يتطلب مجموعة من القدرات 
 مثل خاصةوتتضيع تتحكم في اختيار موضوع معين من بين مجموعة من الموا واالستعدادات الذاتيةالقدرات 

كالتحكم  ، قدرات لغويةأدواته و ومختلف مناهجهفي القدرات التعليمية من خالل اإللمام بطرق البحث العلمي 
 ، المقارنة...والتفسيروالذهنية كالتحليل  والقدرات العلميةمثال  واللغات األجنبيةفي اللغة 

ه من التحكم يمكن واستعداداته ممالباحث قدرات او فاختيار موضوع بحثي معين يكون عادة بما يتوافق 
براز هذهفيه بصورة جيدة   القدرات.  وا 

 

 :والبيانات الالزمةفر المعلومات اتو  -9-6
المعلومات  توافر مختلف ومن ذلكفقبل الجزم باختيار موضوع معين يجب التأكد من إمكانية القيام به، 

مكانية الحصول والبيانات البحث  من نوعيتها في ضوء ما يتطلبه والتأكد أيضاالوقت المناسب،  في يهاعل وا 
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كتاب 
     جماعي

مكانية إثباتهاوالتحقق منهاالعلمي من الدقة  على الباحث القيام بمسح شامل  وبالتالي يجب، 1والموضوعية وا 
مإتاحتها  بحثه وعن مدى... المتعلقة بموضوع والبيانات واإلحصائياتفر المعلومات المدى تو   وصولكانية الوا 
 إليها.

سة، وعليه للدرافنقص المعلومات أو ندرتها أو استحالة الحصول عليها تجعل من الموضوع غير قابل 
مكانية الحصولالموضوع للبحث يستلزم التأكد من وفرة المعلومات  فاختيار ن مختلف عليها م والحقائق وا 
نطالق اال وقدراته قبلكانات الباحث إم وفي حدودفي الوقت المناسب  والمصادر والمراجع العلميةالجهات 

 في البحث.
 راجع العلميةوالميصطدمون بندرة المصادر  ومثيرة ثمفأحيانا قد يقوم الطلبة باختيار مواضيع براقة 

المعلومات  البحث عن والجهود فيمما يشكل عائقا كبيرا أمام استكمال بحوثهم أو تغييرها بعد إضاعة الوقت 
 .والمراجع العلميةمصادر مختلف ال والبيانات من

 واستشارة أهليجب دائما الحرص على مواكبة الجديد من اإلصدارات العلمية  ولتجنب ذلك
لمراد ما كتب عن الموضوع ابيكون الباحث على دراية  والملتقيات حتىالندوات  والمشاركة فياالختصاص 

 اختياره.

 : معيار التخصص -9-3
يجب على الباحث أو الطالب مراعاة أن يختار موضوع بحثه في نطاق تخصصه العلمي بوجه عام 

ذلك المجال  العلمية في والمعرفة باإلنجازاتأو في إحدى فروع تخصصه، فالتخصص يوفر للباحث الخبرة 
ث أيضا من الباحجهود لدراستها، كما يمكن  وتحتاج إلىتزال قائمة  والتي التمت دراستها  والمشكالت التي

 تخدمةواألدوات المس والمناهج المتبعة، والحقائقالقدرة على التحكم في مجريات البحث من حيث المعلومات 
 بالتحليل ومختلف مجريات العملية البحثية. المتعلقة )المقاربات(واالقترابات وكذا النظريات

ه من يفته أو مهنته بما يمكنكما يمكن للباحث أيضا أن يختار موضوع بحثه ضمن نطاق عمله ووظ
خصص الباحث ت وبالتالي فعامل، واإلبداع فيهأو تحسين أدائه أو االبتكار  ومعلوماته حولهاتعميق معارفه 

 العلمي معيار أساسي في اختيار موضوع البحث.
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كتاب 
     جماعي

 : إمكانية القيام بالبحث -9-0
فر االذي اختاره من حيث تو  يجب على الباحث أن يتأكد من إمكانية القيام بالبحث في الموضوع

مكانية الحصولالمادة العلمية الخاصة بالموضوع  مكاناته مناسبا لقدراتهأن يكون و عليها،  وا  وفي  لمتاحةا وا 
السفر من جامعة ألخرى أو من دولة ألخرى للبحث  واألجهزة والتنقل أوالمحدد لذلك من حيث المال  الوقت

 عن المراجع المتخصصة...
اختيار موضوع البحث من أهم األمور المنهجية التي يجب على الباحث  إن عمليةالقول  وعليه يمكن

اختياره صحيحا قائما على احترام المعايير العلمية حتى ينتج في النهاية بحثا  وأن يكون أو الطالب اإللمام بها 
مجرد  تصبح والمجتمع واللعلم العملية البحثية في خدمة ا والجدوى من وتتحقق الفائدةعلميا بأتم معنى الكلمة 

 عملية شكلية.

 : صياغة إشكالية البحث العلمي-7
ح البحثية التي يريد الباحث دراستها بكل وضو  وتحديد المشكلةبعد اختيار موضوع البحث العلمي 

يقوم الباحث حينها بصياغة اإلشكالية المتعلقة بهذا الموضوع، فكيفية صياغة اإلشكالية تعتبر أيضا خطوة 
الذي  لبحثونوع ا ومحتواه وأهمية الموضوع والوضوح واالختصار وتتضمن مجالهمهمة ألنها تتطلب التحديد 

، فصياغة اإلشكالية تعتبر خطوة مهمة جدا 1وتحليال منطقيامر يتطلب معرفة واسعة أ الباحث، وهويقوم به 
 .نجازهإوتقدم في إعداد البحث العلمي 

 

 : تعريف إشكالية البحث العلمي-7-1
 المعنى اللغوي: 

 في معجم المعانيلفهم معنى اإلشكالية ال بد من فهم مدلول لفظة " إشكال" في اللغة، فقد جاء 
 : األْمُر يوجب التباًسا في الفهم.إْشَكالٌ الجامع: 

 :وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة في معنى " إشكال "
 أشكلَ مصدر - 1
ةمشكلة، قضي ة مطروحة تحتاج إلى معالجة "أثار المتحد  ث إشكاالٍت -1  صديَقه في أوقع-عد 

 إشكاالت عديدة ".
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كتاب 
     جماعي

 .أمر يوجب التباًسا في الفهم، وعكسه البيان- 3
 .وَأْشَكل اأَلْمُر: اْلَتَبس

: أي صعب والتبس، فالمشكل اسم لما أشكل :"ويمكن أن نستخلص من التعريف اللغوي للفظة "أشكل
استصعب والشكل صياغة المشكلة، واإلشكال هو: االلتباس واالشتباه وهو ناتج عن عدم المعرفة ونقص 

 .1االطالع
 المعنى االصطالحي-

ا سؤال علمي عرفت إشكالية البحث العلمي بأنه فقد اإلشكالية:المتعلقة بمفهوم  وتتنوع التعاريفتتعدد 
يتم و يحتوي هذا السؤال على مشكلة البحث العلمي التي يسعى الباحث لحلها،  ويجب أنيحتاج إلى معالجة 

 .2إلى مكونات مشكلة محددة وفاعلين باإلضافةهذا السؤال على شكل عالقة بين أحداث  صياغة
بأنها جملة سؤالية تسأل عن العالقة القائمة بين متحولين )متغيرين( أو أكثر  دويديكما تعرفها رجاء 

 3.وجواب هذا السؤال هو الغرض من البحث
ن اإلشكالية الخاصة بكل بحث هي التي تميز إ”: فالي“و” الرامي“الصدد يقول الباحثان  وفي هذا

تتناول نفس المشكلة، ألن اإلشكالية هي التي تصف وجهة النظر التي هذا البحث عن غيره من البحوث التي 
 .4تتم وفقها معالجة المشكلة

 أن ويجبكما عرفها موريس أنجرس بكونها "عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال، 
 .5"ةيصل الباحث من خالل بحثه إلى إجابة محدد والبحث وذلك لكييتضمن هذا السؤال إمكانية التقصي 

 المعبر عنو فاإلشكالية هي عبارة عن ذلك التساؤل الكبير الذي يثير الباحث لكي يبحث له عن حل 
نما فيها ال يؤكد القضية أو ين وهذا السؤالحلول بشأنها،  والوصول إلىالمشكلة التي يريد الباحث دراستها  وا 

 .  6واستفسارعلى صيغة استفهام  يأتي
ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد اإلشكالية هي وضعها في شكل سؤال 

 سؤال.  شكل فييبين العالقة بين متغيرين أو أكثر، كما يمكن للباحث أن يحدد اإلشكالية دون وضعها 
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كتاب 
     جماعي

ول ح ويمكن تحديد مضمون اإلشكالية العلمية من الناحية العلمية بأنها سؤال عام يطرحه الباحث
ل هذا السؤال العام  اب عن يكون الباحث قد أج وباإلجابة عنهاأسئلة جزئية،  إلىموضوع يشغل ذهنه، يفص 

 السؤال العام.
نجاز إ وشرع فيهي ذلك السؤال المحوري الذي إذا لم يتمكن الباحث من ضبطه  وعليه فاإلشكالية

النتيجة و نه سيقع في مشكل تغييره في كل مرة بما يؤدي في األخير إلى البعد عن الموضوع المختار إالبحث ف
يتطلب من الباحث القدرة على ضبطها باعتبارها عامال حاسما في سيرورة البحث العلمي  وهو ما، 1المرجوة
 .ونجاحه

 معايير صياغة اإلشكالية:-7-9
مسألة صياغة اإلشكالية ذات أهمية كبيرة فبعد تحديد المشكلة البحثية التي يريد الباحث دراستها  دتع

، ينتقل بعد ذلك إلى الصياغة اللفظية لهذا التساؤل المركزي المعبر وحدودهاأبعادها  وضبطها بدقة وتحديد
يكون  ة يجب على الباحث أن، فلكي تكون إشكالية الدراسة صحيحوالمتسق معهاعن هذه المشكلة البحثية 

 مراعاة المعايير التالية عند صياغتها وتتمثل في: وسليم ولذلك يجبقادرا على صياغتها بشكل صحيح 
مفهومة لدى المجتمع العملي، بحيث ها: يجب أن تكون الصياغة واضحة و وضوح الصياغة و دقت -

المشكلة مطروحة بشكل تصاغ على شكل سؤال واضح، فالسؤال وحده يضفي الوضوح و يجعل 
، ويجب عليه التركيز على األفكار التي ترتبط بمشكلة البحث العلمي بشكل مباشر، ومن ثم 2مباشر

يقوم بصياغة هذه األفكار بشكل واضح، كما يجب أن يقوم بصياغتها بشكل محكم للغاية، مستخدما 
 الكلمات الغامضة و المبهمة الكلمات السهلة والواضحة والتي ال تحتاج لشرح، مبتعدا عن استخدام

وعن استخدام الكلمات العامية، وذلك لكي يفهم القارئ إشكالية البحث العلمي بشكل واضح، أي أن 
 خالية من الحشو اللفظي أو التناقض.مصطلحاتها ومفرداتها العلمية، و تكون واضحة في 

قة ث على إبراز العالأن تصاغ في شكل عالقة بين متغيرين أو أكثر: حيث يجب أن يحرص الباح -
 . وقابلة للقياسهذه المتغيرات محددة  وأن تكون بين المتغيرات المشكلة للظاهرة محل الدراسة، 

إمكانية التوصل إلى حل للمشكلة أو القابلية لالختبار: من خالل إمكانية إخضاعها للدراسة العلمية  -
 .رهاوالمعلومات واختبا وجمع البياناتالمتعلقة بها  وفرض الفروض
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كتاب 
     جماعي

يجب على الباحث أن يكون ملتزما بالحياد التام أثناء صياغته إلشكالية البحث العلمي، فيبتعد عن  -
 لشخصي. ه أن يتجنب إبراز رأيه ااستخدام ضمير المتكلم أثناء قيامه بصياغة اإلشكالية، كما يجب علي

ذه بير في تحديد هوإلشكالية البحث العلمي مجموعة من القواعد األساسية والتي تساهم بشكل ك
 :1اإلشكالية، ومن أهمها

يجب أن يكون الباحث على اطالع ودراية كاملة بالموضوع الذي يقوم  وضوح موضوع البحث:
بالبحث فيه، لذلك يجب أن يختار الباحث موضوعا من صلب اختصاصه، ويتأكد من امتالكه المعلومات 

 الكافية حول هذا الموضوع قبل أن يشرع في دراسته.
حيث يجب على الباحث أن يقوم بتحديد مشكلة بحثه العلمي،  تحديد مشكلة البحث العلمي:-7-7

ومن ثم يجب عليه القيام بصياغتها بشكل واضح، وذلك لكي تعبر هذه المشكلة عن األفكار التي تدور في 
لبحث العلمي ا ذهن الباحث والتي يسعى إلى حلها من خالل قيامه بالبحث العلمي، ولتسهيل صياغة إشكالية

 يجب على الباحث أن يحدد العالقة بين المتغيرين أو أكثر.
ق المشكلة الدقيق لنطا فالتحديد والمكانيالمشكلة البحثية الزماني  يكما يجب أن يقوم بتحديد نطاق

 2عديمة األهمية من نطاقها. ويستبعد الموضوعات ويوفر الجهديسهل معالجتها 
حيث يجب على الباحث أن يقوم بشرح كافة المصطلحات التي ترد في إشكالية  شرح المصطلحات:

 البحث، بحيث تصبح هذه المصطلحات واضحة في ذهن كل من يقرأ البحث.
يجب أن تقوم اإلشكالية بمعالجة موضوع البحث  معالجة اإلشكالية لموضوع البحث العلمي:-7-1

 فع عجلة التطور العلمي.العلمي بشكل يساهم في اكتشاف أشياء جديدة تد

ال بد من صياغة اإلشكالية صياغة تتناسب مع  :والعنوانانسجام اإلشكالية مع الموضوع -7-1
ُتستمد من الموضوع وتصب في العنوان، فالخلل في الموضوع هو الذي يطرح لنا  أن الموضوع والعنوان أي

ب يجب أن يكون نابعا من الموضوع أو مما يترت فاإلشكال، ودراستهاإلشكال الذي يدفع الباحث للبحث فيه 
لمقصودة ا أن تنسجم وتتفق مع الجزئيةعلى عدم فهم جزئية منه أو مسألة فيه، فصياغة اإلشكالية ال بد 

 .بالبحث في الموضوع، فال ينبغي أن تبتعد عن موضوع البحث
اإلجابة  يحمل في طياته شكل أما بالنسبة لعالقة صياغة اإلشكالية بالعنوان، فعنوان البحث هو الذي

نموذجية عن األسئلة التي ُطرحت من قبل، والتي أفرزتها لنا اإلشكالية العلمية )التعبير عن الخلل المترتب األ
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كتاب 
     جماعي

على عدم فهم الموضوع أو أحد جزئياته(، فصياغة اإلشكالية يجب أن تنسجم مع الموضوع ومع عنوان 
عنوان البحث إنما سببها هو الدقة في فهم الخلل الذي يعتري  البحث لإلجابة عن هذه الجزئية، فدقة وضع
كانت صياغة اإلشكالية جيدة، وكلما كانت إمكانية البحث في  االموضوع، فكلما كان اإللمام بالموضوع جيد

فرة كان اإلشكال أكثر دقة، وعليه فإن عالقة اإلشكال بالعنوان هو عالقة بيان وتوضيح كيفية االموضوع متو 
 .1لخلل عن الموضوعرفع ا
 فر فيامجموعة من الشروط التي يجب أن تتو  هناك ي:العلمشروط اإلشكالية في البحث -7-6

 2العلماء والباحثون على النحو التالي: والتي حددهاإشكالية البحث الجيدة، 
هي فر في إشكالية البحث الجيدة، و ايرى جبارة عطية جبارة أن هنالك ستة شروط علمية يجب أن تتو 

 : يليكما 
 .حل وبقيت مطروحة من دون وأن تكون اإلشكالية  ،يكون الموضوع جديدا لم يتطرق إليه من قبل أن -
 .يكون الموضوع مرتبطا بحياة المجتمع ويملك قابلية للمعالجة أن-
 .أن تكون اإلشكالية إضافة معرفية للتراكمية العلمية-
 واضحةالموضوع أو اإلشكالية  يجب أن يكون  -
 .واختبارها ليهاإ اسة متاحة، يستطيع الباحث الوصولأن تكون بيانات الدر  -
 .هواهتمامات الباحث العلمية وجود عالقة وثيقة بين الموضوع المختار وميول -

 :ة هينقاط رئيس فتحدد شروط اإلشكالية البحثية الجيدة في ثالث دويديأما األستاذة رجاء وحيد 
 .أن تتضمن إشكالية البحث عالقة بين متغيرين، بشكل يساعد على القياس واالختيار -
 .صياغة اإلشكالية بلغة واضحة في شكل أسئلة محدد قابلة لإلجابة-
غة بشكل يؤدي إلى القيام بالبحث التجريبي من حيث ضبط المتغيرات األساسية و أن تكون اإلشكالية مص -

 .والمتغيرات الداخلية
نسبة لمحمد محمود ربيع وزمالئه في موسوعتهم، فإنهم يشترطون في اإلشكالية العلمية مراعاة مجموع الا بأم

 :ةعلمية عند صياغتها، حددت في أربع نقاط رئيساالعتبارات ال
 .حيث تفقد قيمتهاضيقة  حيث يصعب التحكم فيها، والأن ال تكون اإلشكالية عامة  -
 .ن حيث المفاهيم والمصطلحات المستخدمةأن تكون اإلشكالية واضحة م -
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كتاب 
     جماعي

 .توضيح العالقة الوظيفية بين إشكالية البحث، والتراث العلمي السابق -
مكانية الوسائل واألدوات -  .قابلية اإلشكالية للبحث والقياس، بالنظر إلى إمكانية المنهجية وا 
 

 مراحل إعداد اإلشكالية:-7-3
 1مراحل أساسية على الشكل التالي: في ثالثا مراحل إعداد اإلشكالية تتحدد غالب

 المرحلة األولى: إيجاد سؤال عام للبحث
موضوع البحث يبدأ على شكل  ألنفي هذه المرحلة يقوم الباحث بالبحث عن فكرة عامة للبحث 

لى االعتماد عيجب العام للموضوع المراد دراسته  والختيار السؤالأفكار قبل أن يطورها إلى سؤال عام، 
ت والمجالالمصادر المختلفة لذلك خاصة مطالعة ما كتب حول الموضوع في مختلف المراجع كاألطروحات 

تى يكون تدرس منها، ح والتي لمن فكرة عامة حول الزوايا التي درست منها المشكلة ... حتى يكو  المتخصصة
، عيةوالمالحظة والمشاكل الواقالشخصية  ما بحثه اآلخرون، باإلضافة إلى التجربة وال يكرربحثه أصيال 

 الخبرة... 
 المرحلة الثانية: تحليل السؤال العام

فرة حول السؤال العام، أي معرفة ما كتبه االخطوة تحصيل نظرة عامة عن المعطيات المتو  وتعني هذه
 مثل في:طوات تتبهذا التحليل من خالل القيام بأربع خ ويتم القيامالباحثون السابقون حول هذا السؤال، 

فحص السؤال العام بأسئلة نوعية: أي اإلحاطة بالموضوع أو الظاهرة من خالل توجيه جملة من  -
 األسئلة النوعية.

ين هذه ب وتحديد العالقة: أي تحديد المتغيرات في المشكل المدروس والعالقاتتشخيص المتغيرات  -
 . المتغيرات

يكلة متوافقة عملية تنظيمها في ه والعالقات تأتي: بعد تشخيص المتغيرات والعالقاتتنظيم المتغيرات  -
 .والنظرياتلبيان تفاعلها وفق ما توضحه النماذج 

ا تشكل حجر ألنه؛عليها والتي تقومضبط المفاهيم: يجب على الباحث ضبط المفاهيم التي يدرسها  -
 .ودقتهالى وضوحها األساس في صياغة النظريات العلمية، لذا من الضروري الحرص ع
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كتاب 
     جماعي

 المرحلة الثالثة: اختيار سؤال نوعي للبحث
والمتمثلة ة الثالثة ، تأتي المرحلوتحديد المتغيراتوالعالقاتبينهاوضبط المفاهيمبعد اختيار السؤال العام للبحث 

 محددة. المعايير ال وحلها علمياوصياغتها وفقاختيار تساؤل يعبر بدقة عن المشكلة المراد دراستها  في

 : العلمية الفروض-1
إن على إشكالية علمية واضحة، ف وصياغتها فيبعد تحديد الباحث للمشكلة البحثية المراد دراستها 

ة جسر يتم من تكون بمثاب وصياغتها فرضياتالباحث بعدها االنتقال إلى مرحلة أخرى يقوم بموجبها بتحديد 
انطالقا منها باعتبارها حلوال مبدئية يبني عليها الباحث دراسته وصال إلى خالله الوصول إلى نتائج معينة 

 تأكيدها أو نفيها.

 : الفرضية العلمية تعريف-1-1
 ، وهي تعني افتراضات. " Hypothèseإن الفرضية في اللغة األجنبية مكونة من شقين:" 

ان ال يزال بمعزل عن امتح أما مفهومها في االصطالح فهو: " تفسير مؤقت لوقائع وظواهر معينة،
الوقائع، حتى إذا ما امتحن في الوقائع، أصبحت بعد ذلك فرضيات زائفة يجب العدول عنها إلى غيرها من 

 1الفرضيات األخرى أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر."
 ما الباحث ويتبناه مؤقتا، لشرح بعض وغهصيأو أن الفرضية هي: " تخمين ذكي أو استنتاج ذكي، 

 له في البحث والدراسة التي يقوم بها." امرشدالحقائق، وليكون هذا الفرض و يالحظه من الظواهر 
 والتي ينهامنسجمة فيما بال ياتضفر ال: كل مجموعة من هينظرية تتميز الفرضية عن النظرية، بكون البذلك و 

هي" نظرية التجريب ف ن طريقالعقلي فهي لذلك" نظرية فلسفية "أو ع ستداللثبتت صحتها عن طريق اال
 ".علمية

فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية في الدرجة وليس في النوع، فالفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير 
 نهائي، والنظرية تفسير ثابت ونهائي نسبيا.

 وأصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب فأصبحت نظرية.
من حقائق  فراالعلمي رأيًا أو فكرة تقبل على أنها صحيحة في ضوء ما هو معروف ومتو  الفرض يعد

 العلمي مؤقتا. الفرضختار يأو معلومات عن ظاهرة معينة، كما 

                                                           
 . 11 :، صالمرجع السابق الذكرأحمد بدر، 1
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كما ينظر إلى الفرض العلمي على أنه عالقات معينة تربط بين المتغيرات أي بين المتغيرات المستقلة 
 ة هي التي يحاول الباحث أن يفهمها ويقيس تأثيرها على المتغيرات التابعة أوو التابعة، فالمتغيرات المستقل

، فالمتغير المستقل في المنهج التجريبي هو 1المتغيرات التابعة فيبعبارة أخرى هي العوامل التي لها تأثير 
غير المنبه عندما تذلك المتغير الذي نتداوله لقياس التأثير في المتغير التابع، ويمكننا الحديث أيضا عن الم

ث، وتقوم العنصر المبحو  قبليتسبب المتغير المستقل في رد فعل يكون بمثابة اإلجابة عن الموضوع من 
 بانتقاء المتغيرات المستقلة انطالقا من األسباب المتوقعة للظواهر المالحظة.

، وهو ذلك أو الناتجأما المتغير التابع فهو الذي يمكننا تسميته كذلك بالمتغير الخاضع أو الالحق 
تجربة إنه يشترك في المنهج التجريبي مع عناصر ال ،المتغير الذي يجري عليه الفعل من أجل قياس التغيرات

                                             .                                                                                                 2التي تخضع للشروط المختلفة للمتغير المستقل
كون أكثر تعقيدا من مجرد العالقة السببية تيمكن أن أنها أما المتغيرات الوسيطة فالواقع المالحظ 

 التابعة أيو الوحيدة بين متغيرين، مما يعني أن متغيرات أخرى يمكن أن تتوسط بين المتغيرات المستقلة 
تقال من المتغير المستقل إلى المتغير التابع ال يتم مباشرة، بل يتطلب ذلك تدخل المتغيرات الوسطية، فاالن
 عامل آخر بين االثنين.
واضحة تشير إلى طريقة تفكير الباحث في العالقة بين  تبريراتالفروض بأنها:"  ويمكن تعريف

، 3غيرا تابعا"يؤثر أو يعدل متالظواهر المعنية بالدراسة، وتشير إلى الطريقة التي يظن بها أن متغيرا مستقال 
والفرضية تتضمن أول عملية إلضفاء طابع ملموس على سؤال البحث عادة اإلجابة عنه في شكل فرضية 

 علمية.
 لإلجابة عن سؤال أو لتفسير ظاهرة ما، امؤقت فرضاو الفرضية اقتراح إجابة عن سؤال مطروح  دوتع

ن الفرض العلمي ما هو إال فكرة لم تثبت إ، أي 4إذن هي افتراض يهدف إلى تفسير أو إلى التنبؤ باألحداث
 نوعا من التفسير المؤقت الذي يستعين به الباحث في تفسير ظاهرة معينة. دبعد صحتها وتع

كأساس للعمل والبحث عن حقائق جديدة، وعندما تثبت ويمكن استخدام هذه الفكرة أو هذا الرأي  
إال نتاج  واهي مذصحة الفرض بصفة نهائية فإنه يساهم في الوصول إلى الحقيقة أو النظرية أو القانون ال

                                                           
 .11: ، ص2115، القاهرة: المكتبة األكاديمية، أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلميةمحمد محمد الهادي،  1
 .    211-261ص:ص ،مرجع سابق الذكرموريس انجرس،  2
 .                                                             42: ص ،مرجع سابق الذكرمحمد شلبي،  3
 .21ص:  ،مرجع سابق الذكرمحمد مسلم،  4
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مجموعة من الفروض التي تثبت صحتها، أما إذا ثبت عدم صحة الفرض العلمي فإن الباحث يحاول العثور 
 على تفسير آخر وهكذا.

فحص الباحث عن طريق المالحظة أو  عنالفرض العلمي فكرة مبدئية تتولد وتنبثق  يعدبذلك و 
التجربة، وهذه الفكرة المبدئية يجب أن تكون قابلة لالختبار والفحص العلمي الدقيق، وقد استخدمت كلمة 

 يستطيع لتي الالفرض قديما لكي تدل على مجموعة المبادئ األولية التي يسلم العقل البشري بصحتها وا
ما من أرسطو و أفالطون وغيره هاالبرهنة عليها بطريقة مباشرة لشدة عموميتها أو شموليتها، وقد استخدم

ن الفرض إالفالسفة والمفكرين نقطة البدء في كل برهنة والمنبع األول لكل  المعرفة التي يكتسبها اإلنسان، أي 
 ستدالل القياسي.         يمثل المبدأ العام الذي يستخدم كأحد مقدمات اال

فالفرض ما هو إال تكهن أو حدس يضعه الباحث لكي يستنبط منه العالقات والصالت المتواجدة بين 
فإنه يصبح نظرية  هوصدقصحة الفرض  تاألسباب ومسبباتها، فهو تفسير مؤقت للظاهرة أو القانون، فإذا ثبت

 الظواهر التي تشبه الظاهرة المدروسة.أو قاعدة عامة يمكن الرجوع إليها عند تفسير جميع 
 االستعانة بها في تفسير الظواهر التي عملي عندما يرتبط باآلراء الممكنويوصف الفرض بأنه 
حيث يتلمس األسباب التي تشكل الظاهرة أو المشكلة المعينة، كما يوصف  ،تعترض اإلنسان أثناء أداء عمله

ة والتجربة التي تتطلب معرفة الحقيقة في إطار تفسير الفرض بأنه علمي أيضا عندما يخضع للمالحظ
 . الظواهر

ا عن أسئلة يسعى الباحث لإلجابة عنه ةإجابة افتراضيأن الفرضية هي صياغة  ابم خصائصها:-1-9
تكون  إذن أن بالدقة، فالبدمن خالل المالحظة أو التجربة أو بمختلف الطرق، وبما أن العمل العلمي يتميز 

 :                                       1للفرضية مواصفات أو معايير تمي زها عن غيرها
 : الفرضية عبارة عن تصريح يوضح في جملة أو أكثر عالقة قائمة بين حدين أو أكثر.   التصريح-أ
وقع للمشكلة الحل المت ثلوالذي يم: الفرضية هي أيضا عبارة عن تنبؤ لما سنكتشفه في الواقع، التنبؤ-ب

 المدروسة. 
للتحقق: الفرضية هي أيضا وسيلة للتحقق االمبريقي، والتحقق االمبريقي هو عملية يتم من خاللها  وسيلة-ج

                                                    .                                                                 2معرفة مدى مطابقة التوقعات أو االفتراضات للواقع أي الظواهر

                                                           
 .21ص:  ،المرجع سابق الذكرمحمد مسلم، 1
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كتاب 
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ثر، بوجود عالقة بين حدين أو متغيرين أو أك يتنبأباختصار الفرضية هي أساسا عبارة عن تصريح 
يجب التحقق من الفرضية في الواقع، بهذا المعنى فهي تمثل ركيزة و بين عنصرين من عناصر الواقع، و أ

 الطريقة العلمية.

 أهميتها العلمية:-1-7
 :1في وتتمثل خاصةتكمن أهمية الفرضيات في الدور الذي تلعبه في عملية البحث العلمي 

لها عالقة  ومعلومات معينةتحديد مسار البحث العلمي من خالل توجيه الباحث لجمع بيانات  -
 قبولها أو رفضها. ومن ثمبالفرضيات من أجل اختبارها 

المالئمة لموضوع الدراسة بما يساعد على اختبار  واألساليب البحثيةتساهم في تحديد المناهج  -
 الفرضيات.  

كما تظهر أهميتها في تسلسل وربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة المالحظة العلمية إلى  -
 مرحلة التجريب واستخراج القوانين واستنباط النظريات العلمية.

لمدروسة من خالل تفسير العالقات بين المتغيرات المكونة لهذه زيادة قدرة الباحث على فهم الظاهرة ا -
 الظاهرة.

 واهرين والتفسيرات العلمية للظما وحيويا في استخراج النظريات والقوانهمتؤدي الفرضيات دورا  -
ضيات وفر البحث العلمي من خالل الكشف عن أفكار  وتواصل وتيرةتراكم المعرفة  والمساهمة في

 ا.يمكن دراسته جديدة

 شروط صحة الفرضيات العلمية:-1-1
 لكي تكون الفرضية صحيحة يجب أن تتميز بما يلي:

يجب أن تبدأ الفرضيات من مالحظات علمية، أي تبدأ من وقائع محسوسة مشاهدة وليس من تأثير  -
 الخيال، وهذا حتى تكون الفرضيات أكثر واقعية.

 والتحقق.يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب واالختبار  -
 يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعروفة. -
يجب أن تكون شاملة ومترابطة، أي يجب أن تكون معتمدة على كل الجزئيات والخصوصيات  -

 فرة، وعلى التناسق مع النظريات السابقة.االمتو 
                                                           

، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع، 4، طأساليب البحث العلمي: األسس النظرية والتطبيق العمليمصطفى عليان ربحي، عثمان محمد غنيم،  1
 .216ص: ، 1121



[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  55  
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 يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة. -
 
 :صياغة الفروض طشرو  -1-1

يتمكن الباحث من اختبارها بأسلوب علمي ينبغي أن تقوم ي تكون الفرضيات العلمية صحيحة و لك
 : 1على األسس والشروط التالية

 : الوضوح -
بمعنى أن تكون عبارة الفرضية واضحة ودقيقة، ويسري الوضوح على جميع المتغيرات التي يتضمنها 

التي تتضمنها تلك الفرضيات أو باإلضافة إلى التعرف على المقاييس أو الفرض، وذلك بتحديد المفاهيم 
، فلو افترض باحث مهتم بدراسة السياسة الخارجية 2الوسائل التي يستخدمها الباحث للتحقق من صحة الفرضية

ن أ للدول أن هناك اختالفا بين السلوك الخارجي للدول الصغيرة والسلوك الخارجي للدول الكبرى ينبغي عليه
األمر  ؟ وأن يقدم البيانات الكافية التي تثبت ما افترضه سواء تعلقذا يقصد بالدول الصغيرة والكبيرةيعرف ما

 . الفعلية توالسلوكيابالمدى الزمني أو قياس العالقات 
كذلك يقتضي الوضوح تحديد الفروض وذلك بجعل العالقات بين المتغيرات من حيث المستوى أو 

وفي ظل أي ظروف يمكن أن تظل هذه العالقة قائمة، كما ينبغي  سلبية(قة إيجابية أو االتجاه )هل العال
للفرض أن يوضح كذلك العالقات التي يمكن توقعها بين المتغيرات المفترضة والشروط التي تتحكم في تلك 

 العالقات.
 :اإليجاز -

أن تكون العبارة التي صيغ فيها الفرض مختصرة موجزة توحي بوجود العالئقية أو الشرطية أو 
 .3"يرتبط االستبداد السياسي سلبا بالمشاركة السياسية "، وصياغتها بشكل محدد وليس عام كقولنا:نعدامهما ا
 : واإلثباتالقابلية لالختبار  -

لالختبار، سواء من خالل القياس أو البرهنة المنطقية، وذلك ذلك بأن يصاغ الفرض في عبارات قابلة 
يقيمهما الفرض تعريفا إجرائيا ودقيقا إن أمكن كما ذكرنا ذلك سلفا، ونستطيع من  نتيلبتعريف العبارتين ال

                                                           
 . 45-44-41ص: ، ص المرجع سابق الذكرمحمد شلبي، 1
ص: ، 2111والتوزيع ،، األردن: مكتبة المنار للطباعة والنشر 2ط مناهج البحث العلمي أسس وأساليب،عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات،  2
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تباع خطوات البحث إدراك العالقة التي يقيمها الفرض بين المتغيرات، فالفرضيات الفلسفية والقضايا اخالل 
 . 1خالقية واألحكام القيمية يصعب، إن لم نقل يستحيل اختبارها في بعض األحياناأل
 ومعنى: ارتباط الفرض بإطار نظري يعطيه داللة  -

حيث يخضع لمجموعة المعارف العلمية السائدة بإطار نظري يمنحه داللة ومعنى،  أن يرتبط الفرض
 2والتي من شأنها إثباته أو دحضه.

 :خالية من التناقض -
 3أن تكون عبارة الفرض خالية من التناقض وتكون واقعية من حيث إمكانية التطبيق و التنفيذ.

 الحقائق:تقديم تفسير لبعض -
متسقة  أن تكون و حيث يجب أن يقدم الفرض تفسيرا لبعض الحقائق، ويكون التفسير معقوال ظاهريا، 

قة بين ن يتبين العالمع الحقائق المعروفة سواء كانت بحوثا أو نظريات علمية، ومن هنا فإن على الباحث أ
 ما أسفرت عنه الدراسات المرتبطة ببحثه من نتائج.فرضيته و 

العمل وهذا األمر ليس ب ،للبحث العلمي تحقيقها أو إثبات صحتها هدف أساسوصياغة الفرضيات و 
نه ليس مجرد تخمين كما يعتقد البعض، ولكنه رؤية وتخمين ذكي يستند إلى كفاية الحقائق ذلك أل ؛السهل

ببعض  دراسة السلوك قد يحتاج الباحث إلى القيامة داللتها، وفي كثير من مجاالت والخبرة حتى تكون للفرضي
 .          4داللتهاالدراسات المحدودة االستطالعية للحصول على بيانات تساعده على صياغة فرضيات لها 

 البحث: التماشي مع أهداف -
حة إجابة واض وأن تعطي، يتعين أن تكون الفرضية متماشية مع أهداف البحث ومحققة ألغراضه

جانب واحد من جوانب مشكلة البحث أو متغير من  عنحيث تختص كل فرضية باإلجابة للمشكلة المحددة 
 .5متغيراتها

للباحث أن يستعين بذوي الخبرة والمهارة واالختصاص في صياغة ونظرا ألهمية الفروض، ينبغي 
 وأن يهتم بالمفاهيم التي يطلقها على الظواهر محل الدراسة. ،فروضه
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 احل المنهجية عند تخطيطأو خطئها من أهم المر  واختبار صحتهاوتعد مرحلة صياغة الفرضيات  
 ث هذه بعد تحقيقها.حيث تعطي في مجموعها تفسيرا صادقا لمشكلة البحالبحوث، 

وهكذا فالفرض يبدأ دائما في ذهن الباحث من خالل فكرة تضع أساس الدراسة وهو ما يتطلب صياغة 
دقيقة لها، لذا فنجاح استخدام الفرض بحاجة إلى تدريب الباحث على طرق البحث العلمي، وتعوده على 

                                             ا يؤيد الفرض.                                                                                                                الحرص والمالحظة واالستنتاج حتى يبتعد عن التحيز الشخصي لكل م
 وتعتمد عملية بناء الفرضيات على تمتع الباحث بالمزايا التالية:         

 :                                الواسعة المعرفة-أ
إن بناء الفرضيات عملية عقلية تتطلب جهدا عقليا واعيا، فالباحث يفكر في مشكلة ويبدأ بدراسة 
واسعة في موضوع المشكلة وفي موضوعات تتصل بها، كما يطلع على الدراسات السابقة التي قام بها باحثون 

معقولة، فالباحث من خالل  ةلباحث ميزة مهمة تمكنه من بناء فرضيآخرون، ومثل هذه القراءات تعطي ا
تخصصه في موضوع ما، ومن خالل ثقافته واطالعه الواسع، ومن خالل خبرته العملية يكون قادرا على بناء 

 فرضياته المتعلقة بمشكلة بحثه.     
 التخيل: -ب

باحث على بناء فرضياته، فالبد أن إن المعرفة الواسعة والخبرة واالطالع ال تكفي في مساعدة ال
يمتلك قدرة واسعة على التخيل، وهذا يعني أن تكون عقلية الباحث متحررة قادرة على تصور األمور وقادرة 
 على بناء عالقات غير موجودة أو على التفكير في قضايا غير مطروحة واستخدامها في تفسير قضايا أخرى.

من أنماط التفكير التقليدية ويتجاوز حدود الواقع دون حذر أو خشية، فالتخيل يعني أن يتحرر الباحث نفسه 
 لذلك البد للباحث من أن يخصص وقتا طويال لبناء فرضياته.       

إن الباحث ال يتمكن من وضع فرضياته من خالل تعامله مع الواقع فالبد له من أن يتجاوز هذا الواقع ويتخيل 
 وجود عالقات يخضعها للتجريب.

 : حدود الفرضية-1-6
جعل من ي ودقيقة بماالمفاهيم المستخدمة فيها يجب أن تكون واضحة  فإنعند صياغة فرضية معينة 

 1يفترض أن تتميز به حدودها على النحو التالي: وهو ماالمعنى الذي تؤديه واضحا 
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كتاب 
     جماعي

أن تكون الحدود المستعملة غير مبهمة، كما ينبغي عليها أال تترك أي مجال للشك  ينبغيمبهمة: حدود غير 
 أثناء القيام بتأويلها.  

 دقيقة: حدود 
 ينبغي أن تكون الحدود المستعملة دقيقة، لكي تصبح المعاني أكثر قابلية للفهم.    

 
 حدود دالة:

يعني أن حدود الفرضية تعلمنا عن بعض الوقائع ، و هو ما حدود المستعملة أن تكون ذات معانينبغي على ال
إن تصورات الواقع تنحدر من نظريات ساهمت في توضيح الفرضية  ، وكذلك عن بعض الصور لهذا الواقع

وتوجيهها، وعليه فإن الفرضية في العلم مستنبطة عادة من نظرية توفر اإلطار التفسيري للظواهر التي نريد 
يمكن كذلك أن يؤدي إلى استقراء فرضية، فمثل هذه المعرفة تأتي من البحوث دراستها،إن الواقع المعروف 

 السابقة أو من المالحظات الخاصة والمتأنية التي سلطها الباحث على الواقع .
 حدود حيادية: 

ينبغي على المفاهيم المستعملة أن تبقى حيادية، نعني بذلك أن حدود الفرضية ال يمكن صياغتها في 
حول الواقع لكن في العمل العلمي البد  اشخصية حول الواقع، فالباحث يحمل كشخص أحكامشكل أحكام 

لموضوعية، امن وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ها،أو يعرقلمن مراقبة أحكامه حتى ال يعقد صياغة الفرضيات 
 تسلط على الظاهرة الواقعة المدروسة.  اوعليه البد أال تكون متضمنة أحكام

 : رضياتمصادر الف-1-3
وامل أي عن ماذا تنبثق الفرضية، فقد تنشأ نتيجة عتهاونشأيقصد بمصدر الفرضيات أصل الفرضية 

 خارجية ترتبط بالظواهر المحيطة بها أو العوامل التي تكمن في الظواهر ذاتها.
 .: 1وتتمثل العوامل الخارجية في

ا حيث  المالحظة: -أ تأتي نتيجة مالحظة لظاهرة أو سلوك ن كثيرا من الفرضيات إوهي مصدر مهم جد 
معين يلفت انتباه الباحث فيشد اهتمامه فيطرح حوله تساؤالت ويحاول أن يعطي افتراضات أو إجابات مؤقتة 

 .عن هذه التساؤالت
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كتاب 
     جماعي

إن النظرية هي األخرى قد تكون منطلقا لكثير من التساؤالت ومن ثم إلى عدة افتراضات وهذا  النظرية: -ب
 . هاوتوسع رار إلى سرعة دائرة العلومما يؤدي باستم

ألن ما يصل إليه الباحث قد يشكل نقطة اهتمام باحث آخر فيتساءل حول ما توصلت  السابقة: الدراسات-ج
إليه الدراسة السابقة فتشكل نتائجها موطن اهتمام جدي وتساؤالت عديدة تتبلور من خاللها فرضية يسعى 

 . لى تحقيقهاإالباحث 
  المصدر الرئيس للفروض وترتبط باألفكار واآلراء والحقائق التي والباطنة فتعتبرأما العوامل الكامنة 

تثيرها العوامل الخارجية، ويمكن عن طريقها تفسير الظواهر للتوصل إلى الفروض وبالتالي للنظريات 
ما درا لها وتعتبر مص الوصول للفروض العلمية فيأو التعميمات والقوانين ومن العوامل التي تساعد 

 :         ييل
اطالع الباحث وتخصصه المتعمق وخبراته الشخصية.                                          سعة-أ
اآلراء المسلم بها ونقدها وتقويمها.                                                                    فحص-ب
ثل في الظواهر المختلفة ومقارنتها ببعض.                                       التشابه والتما مالحظة-ج
العالقات والصالت بين الظواهر أو األشياء أو المشاكل.                                            تخيل-د
                    على األسباب والمسببات التي تشكل معالم الظاهرة أو المشكلة.             التعرف-ه
أو التخمين المرتبط بالقدرة على التخيل والتنبؤ.                                                    الحدس-ز
 .1والقوانين واالستنتاجات التي توصل للتنبؤ تحت ظروف معينة النظريات-ي

 : أشكال الفرضيات-1-0
 : 2أشكال أساسية ةأن نميز بين ثالثيمكن صياغة الفرضية بكيفيات مختلفة، يمكننا 

تركز الفرضية أحادية المتغير على ظاهرة واحدة بهدف التنبؤ بتطورها ومداها مثال:  الفرضية أحادية المتغير:
أحادية المتغير، وليس على الباحث سوى  ة"الفقر يزداد في العالم منذ عشر سنوات" هو مثال عن فرضي

كن سيركز بالضرورة ول البحث في هذه الحالة ال يعني أنه سيكون قصير حصر كلمة  الفقر وتقييمها، إن ا
                                                                                                                                                        أكثر على مراحل دون أخرى.                                                                                                     

ؤ وهو الفرضية ثنائية المتغيرات على عنصرين أساسيين يربط بينهما التنب : تعتمدالمتغيراتالفرضية ثنائية 
الشكل المتعود عليه بالنسبة إلى الفرضية العلمية التي تهدف إلى تفسير الظواهر، إن هذه العالقة الموجودة 
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كتاب 
     جماعي

أن تظهر في شكل متغير مشترك بمعنى أن إحدى الظاهرتين تتغير بتغير الظاهرة  بين عنصرين يمكن
األخرى، إننا نتحدث من الناحية اإلحصائية عن االرتباط بين هذين العنصرين إن العالقة ثنائية المتغيرات 

 العنصرين وكأنه سبب لآلخر. أحديمكن أن تكون من جهة أخرى عالقة سببية انطالقا من تقديم 
أن  القة بين ظواهر متعددة، مثال:تجزم الفرضية متعددة المتغيرات بوجود ع  فرضية متعددة المتغيرات:ال

فالخصوبة  ،واألكثر مكافأة واألكثر تمدنا النساء اللواتي لهن نسبة خصوبة أكثر انخفاضا هن األكثر تعلما
 رلى غراعقديم هذه الحدود األربعة، والتعلم والمكافأة والتمدن هي حدود مترابطة مع بعضها البعض ويمكن ت

رة ن ظاهرة ما أو أكثر هي سبب لظاهإالفرضية ثنائية المتغيرات، وكأنها مترابطة أو ضمن بعد سببي أي 
رض أن التمدن يرفع من نسبة التعلم لدى النساء والذي بدوره يكون له أثر تأخرى أو أكثر هكذا، يمكن أن نف
الحدود األربعة  بين هذه متبادال ارتباط من جهته ال يمكن أن يقترح إال تغير في الخصوبة وفي المكافأة، إن اال

 دون االفتراض أن بعض الظواهر تسببت في ظهور أخرى.
 : الفرضياتأنواع -1-9

 : 1تتنوع الفرضيات وهذا التنوع ينبغي توضيحه لرفع االلتباس
أو قد ليها عهي الفرضية التي ينطلق منها الباحث والتي يحتفظ بها أو قد يدخل تعديالت  الفرضية العامة:

 . يغيرها بعد الدراسة االستطالعية والحصول على معطيات جديدة لم تكن في حوزته
وهي الفرضية التي يعتمدها الباحث نهائيا بعد الدراسة األولية، فهي الفرضية  :-العمل–الفرضية األساسية -
 . الباحثلتي تشكل أساس عمل ا

 . الفرضية األساسيةو  خصصين فرًقا بين الفرضية العامةوقد ال يرى بعض المت
التي ستسمح للباحث أن يتحقق من مدى صحة كل التساؤالت التي  : هيالجزئيةالفرضيات اإلجرائية أو 

 بينها.انطالقا من مجموعة المتغيرات التي يحاول إيجاد العالقة  ئهاأو خطيطرحها 
تحول بعد الدراسة تالتي بوضع هذه الفرضية العامة عادة ن الفكرة األولى للدراسة تبدأ أولتبسيط المسألة نقول ب

األولية إلى فرضية أساسية أو فرضية العمل، وبمجرد أن تصبح المشكلة المطروحة محددة والفرضية األساسية 
دالالت سلوكية قابلة للدراسة ينتقل الباحث إلى صياغة قائمة، والمتغيرات واضحة ومترجمة إلى مؤشرات ذات 

الفرضيات اإلجرائية التي يسعى من خاللها إلى إيجاد العالقة بين مختلف المتغيرات المستقلة على المتغيرات 
 التابعة أو ليبحث عن طبيعة العالقات الموجودة بينها.
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كتاب 
     جماعي

 كما يمكن تصنيف الفروض العلمية إلى:
لق عليها أحيانا فروض العدم، وهي عبارة عن فروض تنفي وجود عالقة بين متغيرين : يطالفرضية الصفرية

 1.أو فروق بين متوسطات أو نسب المتغيرات
عبارة عن فروض ال تنفي وجود عالقة بين متغيرات  وهي (:الفرضية البديلة )غير الصفرية أو اإلثبات

 . 2بين متغيرين أو أكثر()تصاغ على شكل يؤكد وجود عالقة سالبة أو موجبة  البحث،
غي أن بطريقة بديلة ينب أمن صياغة فروض البحث سواء كان ذلك بطريقة صفرية أوجدير بالذكر 

ال فإنها تفقد أهميتها كحلول للمشكلة البحثية.  تستند إلى أسس وأطر نظرية ومرجعية وا 
ائج عند صياغة الفروض الصفرية أو البديلة إلى توقعاتهم لنت ينكما ينبغي أيضا لفت انتباه الباحث 
ان يتوقع أما إذا ك ،فإذا كان الباحث يتوقع عدم وجود فروق فإن الصياغة ينبغي أن تكون صفرية ؛أبحاثهم

بأن تكون نتائج بحثه تدعم ما كان يتوقعه بوجود فروق وعدم التساوي فإن صياغة فروضه ينبغي أن تكون 
 . 3بديلة

القوانين  ة للوصول إلىالبحوث العلمية وفق منهجيتها العلمية الصحيحة الركيزة األساسي نجازإ يعد
حكم فيها التتفسير الظواهر و المساهمة في تقدم المعرفة اإلنسانية، من خالل العلمية والمعلومات الجديدة و 

نهجية التحكم في هذه المو  إللماميتوجب على كل باحث اهو ما يمثل غاية البحث العلمي، لذا التنبؤ بها و و 
من  ومراعاة األسس العلمية لذلك ا، انطالقا من اختيار الموضوعمتبعا بذلك الخطوات العلمية التي تفرضه

أن يكون ضمن تخصص، يعالج مشاكل معاصرة غبة في دراسة الموضوع المختار، و أصالة، أهمية علمية ور 
مكانية القيام به... حتى تكون  ارف العلمية يساهم في تقدم المعالبداية صحيحة في اختيار موضوع للمجتمع، وا 

 في خدمة المجتمع بصفة عامة، و يضمن االنتقال بسالسة إلى الخطوات الالحقة.و 
لة بما تمثله من أهمية كبيرة بعد تحديد المشك والواضحة لإلشكاليةثم تأتي مرحلة الصياغة الدقيقة 

يمة علمية ق يكانت جيدة كلما عبر ذلك عن انطالقة جيدة لبحث علمي ذ، بحيث كلما وضبطها بدقةالبحثية 
ا ، ثم وضع فرضيات علمية كخطوة الحقة لذلك كتفسيرات مبدئية يبني عليهواإلجابة عنهامعتبرة بعد دراستها 

                                                           
: ، ص2111والتوزيع، ، األردن: مكتبة المنار للطباعة والنشر 2، طالبحث العلمي أساليبه وتقنياتهعصمان سركز العجيلي وسعيد مطير عياد،  1
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كتاب 
     جماعي

لطريق للوصول بمثابة ا وبالتالي فهياختبار صحتها للوصول إلى نتائج علمية،  ويعمل علىالباحث دراسته 
 إلى القوانين العلمية.

 : البحث العلمي ومحتواها مقدمة-1
النظري  كاإلطاراألخرى  أهمية عن أجزاء البحث وال تقلالمقدمة هي جزء أساسي من الدراسة  إن

النقاط األساسية المتعلقة بمكونات  أومثال، حيث تشمل المقدمة مجموعة من العناصر  واإلطار التطبيقي
توخي من البد وبالتاليالبحث العلمي  فيصياغة المقدمة بالطريقة الصحيحة له األثر البالغ  إنالبحث، حيث 

والمشروع  تجمع أفكار البحث إنهامن مرة حيث  وكتابتها ومراجعتها أكثرتدوين أفكار المقدمة  والدقة فيالحذر 
 . العلمي

 اإلطارالعام:-1-1
المهمة التي ال يمكن االستغناء  ومن العناصرالتمهيد جزءا أساسيا من المقدمة  أوالعام  اإلطار يعد

لى ع شجع القارئ حيث يعنها فهو يعد المفتاح األساسي الذي يعطي صورة شاملة عن محتويات الدراسة 
لقارئ لهو يمهد ف لطبيعته توضيحو فهو البوابة الرئيسة للبحث  ؛معه يئه للتفاعليهو قراءته للبحث  إكمال

 .لدخول في التفاصيلا
 أو كان مقاال إذايتناسب حجمه مع حجم البحث  أنيكون طويال حيث ال بد  أنينبغي  والتمهيد ال

جاء فيه الموضوع فيبين صلة موضوع  واالجتماعي الذيالعلمي  اإلطار إلى وهو يشير، اكتاب أورسالة 
 .البحث بالموضوع العام للحقل المعرفي الذي يجري البحث في محيطه

 أهمية الموضوع: -1-9
جل كتابة بحث علمي أالباحث من  قبلتعد كتابة أهمية الموضوع من األمور الواجب اتباعها من 

 مجتمع والتي بالتاليلاو لفرد ليقوم الباحث بكتابة األهمية التي يراها في الموضوع  الذ عليه،على النحو المتفق 
لفكرة يساعد الباحث على إتمام ا أنن ذلك أتبرر اختياره لموضوعه البحثي دون غيره من المواضيع، فمن ش

وبالتالي ها يستخلص أنالتي يمكن  وتحديد الفائدةالعام،  اإلطارتتشكل من خالل  والتي بدأتلموضوع لالعامة 
 .تشمل أسباب اختيار موضوع البحث فاألهمية
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كتاب 
     جماعي

 األهداف:-1-7
من خالل العمل الذي يقدمه في مجال  الباحث العلمي إليه ما يصبو أوالبحث الغاية  أهدافتمثل 
ن أهمية ينطوي عليه م ادد األهداف قبل القيام بالبحث لميح أنعلى كل باحث  وبالتالي فيجبالتخصص 

 .النتائج إلىجل الوصول أمن 
ن الباحثين ن كثيرا مألهذا  الدراسة وأهدافهناك فرقا شاسعا بين أهمية الموضوع  أنوالبد من التنويه 

متعلقة  الموضوع فأهميةفكالهما من عناصر المقدمة األساسية  أحدهمايغفلون  أويخلطون بين المصطلحين 
رغب ي واألغراض التياألهداف فهي متعلقة بالدراسة التي يقدمها الباحث  أمابالموضوع محل البحث ككل 

والدكتوراه استر رسائل الم والخبراء فيفي تحقيقها من خاللها حيث تعد األهداف في طليعة ما يناقشه األساتذة 
 .بدقة أهدافهأي عمل دون تحديد  وال يستقيمتحدد وجهة العمل العلمي بشكل عام  فهي

 الدراسات السابقة:-1-1
ناولت ت واألبحاث التي وهي الدراساتيحاول الباحث من خالل هذا العنصر تلخيص الدراسات السابقة 

حث كبيرا في إعطاء فكرة عامة للباحث عن الب دوراالعنصر  ويلعب هذاالموضوع الذي يقوم الباحث بدراسته 
 .تنوعا أكثرالمعلومات  مصادروجعل غناء البحث إ تساعد في  إنهاالذي سيقوم به حيث 
يطلع على هذه الدراسات من خالل المصادر األولية  أنالباحث البد  أن إلىالتنويه  ومن الضروري 

، نوعهو األساسية في ذكر الباحث، عنوان البحث  أفكارهايتوسع في عرضها بل يختصر  أنفقط دون 
التي  وكذا الجوانب االجوانب التي تم التركيز عليه انوأخيرا تبي، إليها والنتائج المتوصلاإلشكالية المطروحة، 

 إغفالها.تم 
در من ق أكبريتم اختيار الدراسات السابقة بعناية فائقة فليس الهدف هو جمع  أنكذلك ال بد من 

تكون مناسبة لموضوع البحث كما البد من اعتماد الموضوعية في اختيار الدراسات  أنالعناصر بل البد 
 .األحدث إلى دماألقيتم ترتيبها من  أنحتى تلك التي تتعارض أفكار باحثيها مع أفكار صاحب البحث على 

ها الباحثون في ن وقعأو السابقة في تجنيب الباحث الوقوع في األخطاء التي سبق  وتساعد الدراسات
جديدة كما  يتسنى له ابتكار أفكار واستبعادها حتىكما تساعده على معرفة األفكار التي تم تناولها  اآلخرون 

 .البحث واختيار مناهجتوفر الفرصة بالنسبة للباحث الكتساب الخبرة حول صياغة اإلشكالية 
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كتاب 
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 اإلشكالية:-1-1
ن يتها يتبغفلأ التي  وكذا الجوانبالتي ركزت عليها  وتبيين الجوانببعد عرض الدراسات السابقة 

له صورة  شكلوبالتالي تتترتبط به ارتباطا وثيقا  وتلك التيللباحث ماهي األفكار المستبعدة عن البحث 
 نأالعلمية مع تبيين العالقات العامة بين المتغيرات، كما  وعن أهميتهاواضحة عن اإلشكالية التي يطرحها 

 .بتعدد فصول البحث فرعية تتعددأسئلة  إلىتتفرع  أناإلشكالية يمكن 
 : الفرضيات-1-6

 تة لإلشكاليةومؤقعن إجابات محتملة  والتي تعبربعد تحديد اإلشكالية يحدد الباحث فرضيات الدراسة 
محاوره و  وفصول البحثيضع الباحث عدة فرضيات تتناسب  أنويمكن ي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا هف

 .األساسية
 

 والمكانية:حدود الدراسة الزمانية -1-3
لباحث ا قبل اختيارها من وهذا بعدحدود الدراسة هي الحواجز التي يلتزم الباحث بالوقوف عندها 

النطاق الذي تفرضه طبيعة الدراسة فلكل بحث حدود ال  إلىحيث يجبر نفسه على الوقوف عندها إضافة 
أهمية بالغة لما تحققه للباحث من عزل فكري يحصر فيها التفكير  ولهذه الحدوديتجاوزها  أنيمكن للباحث 

  .والحدود المكانيةلدراسة نجد الحدود الزمانية احدود  ومن أنواععوامل نجاح البحث  أهمفي نقاط محددة من 
 الزمنية التي تتناولها الدراسة  وهي الفترةنية: االحدود الزم

 المكاني الذي يدور حوله البحث  اإلطارتمثل  :الحدود المكانية
يتم شرحها في هذا الجزء المخصص لحدود  أنتظهر هذه الحدود في العنوان على  أنحيث ال بد 

 . الدراسة
 : المقارباتو المناهج -1-0

ة المنهجي وكذا األدوات المستخدمة المقارباتو يحدد الباحث من خالل هذا العنصر مجموعة المناهج 
بعناصر  القتهاوتحديد عاألخرى التي يستعان بها في هذا البحث مع تقديم تبرير حول كل عنصر تم اختياره، 

 حصاءاتكاإلالمنهجية المستخدمة  وأخيرا األدوات االقتراحاتبالمنهج ثم  الها فنبدأ ومدى مناسبتهالبحث 
 .مثال
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كتاب 
     جماعي

 هندسة الدراسة:-1-9
 تحدد فيهاوتمناسبة للبحث  والتي تكون يضع الباحث من خالل هذا العنصر تصميما لخطة الدراسة 

 .واحد آنيجاز فيا  و  وذلك بشمولاألفكار  أهممن  وما تحتويهالمحاور اإلنسانية 
يسلكه  نأيتوضح للباحث الطريق الذي يجب  أن ويأتي بعدفتصميم خطة البحث له أهمية بالغة 

د نجاح المراحل المهمة في تحدي وتعد منالمناهج المستخدمة  والفرضيات بتحديدتحديد اإلشكالية  وذلك بعد
أبواب  إلىم تقسيمها ث ثم النتائجالتطبيقي  أوالميداني  إلىالنظري  الجانبفيها الباحث من  والتي يتدرجالبحث 

 .محاور أوفصول  أو
 

 الصعوبات: -1-18
ختيار البحث بداية با إعداديحدد الباحث من خالل هذا العنصر مختلف الصعوبات التي واجهته في 

ختلفة قد م ومن مصادرالمتعلقة بجمع البيانات  وكذا الصعوباتالموضوع  وصعوبة تحديدالمنهجية المالئمة 
والعثور ابالت المق بأعدادالبيانات كالصعوبات المتعلقة  هتحليل هذ وكذا صعوبة إليهاتكون صعبة الوصول 

ستخدام ا المعطيات،غياب  صحتها،ندرة المعلومة عدم التأكد من  الدقيقة، والقيام بالمالحظةالسجالت  على
 .وتحقيقهاهدافه أ  إلى وتذليلها للوصولمواجهتها  الباحث على دأبالصعوبات التي  وغيرها مناللغات المختلفة 
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كتاب 
     جماعي

 :الثالثالفصل 
 المراجع  فالبيانات وتصنيطرق جمع  

 وكيفية البحث عنها في المكتبات
 

ي ه ينادون اليوم بأن الطريقة العلمية في التفكير االجتماعيةإذا كان الباحثون في ميدان العلوم 
حث ي البهذه العلمية ف باستخدام، فإن اإلنسان لم يصل إلى مرحلة التفكير الطريقة المثلى لحل المشكالت
أجيال كان اإلنسان خاللها يستمد حكمه على األمور بوسائل غير الوسائل لحل المشكالت إال بعد أجيال و 

تويات تفكيره  إلى مسدراته و قو العلمية ـ لقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور المختلفة لإلنسان لتتناسب 
تحليل عيا و بعض ربطا موضو ضها بالمسببات بعربط الظواهر و  ية التجريبية وهيأن وصل إلى المرحلة العلم

ة نظريات تفيده في مسيرة حياته عن طريق المعرفانين و فرة عنها بغرض الوصول إلى قو االمعلومات المتو 
في  ياالستقرائاألسلوب  قواعدالتجريب بغرض وضع أسس و و لتي تنشأ عن المالحظة و الدراسة المنظمة ا

 تؤدي المالحظة إلى وضع الفرضيات. حقائق فيبدأ بمالحظة الظواهر و التفكير الذي يستند إلى ال
عملية كيف يخطط للقيام ب االجتماعيةيرمي هذا الكتاب إلى تعليم الباحث في العلوم  وبعبارة أخرى 

المنهج أو  تحديد ية،والفرضيات العلمتحديد المفاهيم  وصياغتها،إشكالية البحث  اختيارالبحث بدءا من 
 اتصنيفهو  وجمع البيانات الميدان،تحديد األداة أو األدوات المناسبة لجمع البيانات من  للبحث،المناهج المالئمة 

 وتفسيرها.ثم تحليلها  وتفريغها وتبويبها،الميدان  من

 : جمع البيانات أدوات-1
" تلك التي تسمح بجمع معلومات يعرف "ريمون بودون" التحقيقات ) أي البحوث الكمية ( بأنها 

حصاءات علومات بقيام اإل، فيما تسمح هذه التشابهية بين الممن مجموعة العناصر خرمتشابهة من عنصر آل
و ال يمكن إدراج المنهج اإلحصائي كمنهج بل هو وسيلة تساعد  1بشكل أهم التحليل الكمي للمعطيات "و 

واعد ما فأصبح له من الق ،تطور علم اإلحصاء و تنوعت طرائقهلقد "و  هاوتحليل الباحث في جمع البيانات
مع التي ينتهجها المجت االجتماعيةالسياسات به في رسم  االستعانةيمكنه القيام كعلم مستقل يمكن 
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كتاب 
     جماعي

لتفسيرات ا عطاء او  هاوتحليلالبيانات جة الرياضية في معالالطرق الرقمية و  استخدامهو عبارة عن و 1"هاوتحديد
 ليلها .تحالبيانات اإلحصائية عن الموضوع وعرضها و المنطقية المناسبة لها و يتم ذلك عن طريق جمع 

ذلك و خاصة في الدراسات الميدانية  االجتماع" أهم األدوات التي يلجأ إليها الباحث في علم  ويعد من
، إن اإلحصاء موضوع يدخل 2"باختيارهاالنتائج باإلضافة أنه بها يمكن معرفة حجم العينة التي قمنا  لتفسير

وجه عام ب االجتماعيةالمتخصص في العلوم  االجتماعيالباحث  والواقع أناالقتصاديين في صميم تخصص 
 ن المشاهدات التيمجموعة م ويعرض بهااألرقام لكي يلخص  استخداميحتاج في كثير من األحيان إلى 

 بدراستها.تتعلق بالظاهرة التي يهتم 
" إذ ال تخلو أي دراسة أو بحث من دراسة تحليلية إحصائية تتعرض ألصل الظاهرة أو الظواهر 

 3"خرى.األ بالظواهر وعالقاتها اتجاهاتهاإبراز  وتنتهي إلى رقمي،ر واقعها في قالب صو  المدروسة فت
تفسير تساعد على ال إحصائية،جداول  وتفريغها فينات باالستمارة فهو" يظهر من خالل جمع البيا

 4والموضوعين األنا ب ةوالقطيعة األبستمولوجيجزءا ولو يسيرا من الفعل المنهجي  وتضمن بذلك والتحليل أكثر،
 التابعةالمتغيرات و توضيح العالقات بين المتغيرات المستقلة بواالعتماد على المنهج اإلحصائي يسمح للباحث 

 .والعلمي الدقيقيتمكن الباحث من التحليل الموضوعي  وهذا حتىالتي حددت في فرضيات الدراسة 
 المعطيات والمستعملة لجمع والتقنيات المتنوعة" عبارة عن مجموعة من األساليب  وهذا المنهج

 5.وسيسيولوجياثم تحليلها كيفيا  وتحليلها كميااإلحصائية 
، هاأنسبو  بسط صورة ممكنةأتقديمها في في تلخيص البيانات المتاحة و صاء وتتمثل وظيفة اإلح

ستخالص حقائق علمية واضحة ومحددة من تلك البيانات سواء كانت بيانات مسوح افالباحث مطالب ب
ر من شكل البيانات بعد جتماعية شاملة أو بالعينة، عندها يستطيع الباحث من خالل اإلحصاء أن يغيا

تلخيصها مستخدما في ذلك الجانب الوصفي من اإلحصاء، حيث يمكنه أن يطبق هنا و  تصنيفها وتنظيمها
لتشتت ركزية ومقاييس اصف مثل مقاييس النزعة الممجموعة من المقاييس اإلحصائية التي ال تتعدى حد الو 

ت المتاحة ناصاء هي توصيف البيامن ثم يتبين لدينا أن الوظيفة اإلحصائية األولى لإلحرتباط، و ومقاييس اال
 المعدالت اإلحصائية.خروج منها بمجموعة من المؤشرات و الو 
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كتاب 
     جماعي

 

 (: )إضافة المباشرة المالحظة-1-1
تسمح بالحصول على الكثير من  حيث ،والمعلوماتالمالحظة أداة من أدوات جمع المعطيات  دتع
معين أو ظاهرة معينة وتسجيل ذلك السلوك  سلوكلمراقبة الو مشاهدة لوهي توجيه الحواس ل البيانات،

 يستخدمها الباحث البيانات،مة من طرق تجميع همأنها " طريقة  المالحظة: ويمكن تعريف ،وخصائصه
 1.الدراسة " والمتعلقة بموضوعللوصول إلى المعلومات المطلوبة 

ي ضوء ذلك ف ،ومنه االهتمام بالتقنية للمضمون،أنها تهدف إلى التصنيف الكمي  Kaplanويعرفها 
أنها "  ،آخرون  وقد عرفها2نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض محددة خاصة بهذا المضمون "

ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها  واالنتباه إلىتوجيه الحواس 
 3."الظواهرن تلك الظاهرة أو بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة ع

مات والمعلو المباشرة من أهم األدوات التي يعتمد عليها الباحث في جمع المعطيات  وتعد المالحظة
أو ظاهرة  معين سلوكلمراقبة الو مشاهدة لوش أنها " توجيه الحواس لفقد عرفها عمار بوح ،بالدراسة الخاصة
 4".وخصائصهالسلوك  وتسجيل ذلكمعينة 

 : العينة-1-9
ح حيث يشير مصطل ،يستخدم الباحث باإلضافة إلى األدوات السابقة أدوات أخرى لجمع البيانات

فر في هذا الجزء خصائص اأنها:" هي جزء من المجتمع حيث تتو إلى في علم اإلحصاء  Sampleالعينة 
والحكمة من إجراء الدراسة على العينة هي أنه في كثير من األحيان يستحيل إجراء الدراسة  ،هاالمجتمع نفس
يصبح ذلك و  ،بهدف التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمع ،فيكون اختيار العينة ،على المجتمع

، 5ت "من حيث أكبر عدد ممكن من المتغيرا ،ممكنا إذا كانت خصائص العينة تمثل خصائص المجتمع
 ،فرضياتنموذجه التحليلي أي اإلشكالية والأبما فيها  السوسيولوجيةوحتى يتمكن الباحث من توظيف معارفه 
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 . 211: ، صمرجع سابق ذكرهعمار بوحوش، محمود الذنيبات، 4
 .241 :، ص1111دار الكتاب الحديث،  :، الكويتمناهج البحث التربوي بشير صالح الراشدي، 5
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كتاب 
     جماعي

تمع ككل عتبار العينة  وحدة إحصائية ممثلة للمجاختيار العينة المناسبة كربط بين الفرضية والميدان باعليه 
 ، فهي تعد:1"
فتأخذ عينة من مجموع ما لالنتقال من الجزء األول إلى الكل  وجمع المعلومات،من طرق البحث  طريقة -2

إال مثاال  ةوليست العين أو التوصل إلى الحكم على المجتمع في ضوء بعض أوزانه فهو ضرب من االستقراء
 أو مجموعة أمثلة يستخلص منها أحكام قدر اإلمكان.

العينة،  في وضع شروط هذه وثانيا عناية ،خذ من أجله العينةتؤ يتطلب دقة في تحديد الهدف الذي  منهج-1
 2.وثالثا خبرة في اختيارها "

مجتمع ينتمون لالذين العينة تستخرج من المجتمع األصلي، فهي مجموعة من األشخاص  وعليه فإن
تي تتناسب ، وعليه اتبعنا طريقة المعاينة الوعلميةمعايير دقيقة  وفقالتي يتم اختيارها  ث وتكون العينةالبح
 ن: ان أساساويلزم عملية المعاينة شرط ،األصلي يل المجتمعوتمث
 المجتمع األصلي  تحديد-أ
 حجم العينة  تحديد-ب

حيث يقوم الباحث باختيار هذه العينة اختيارا حرا على أساس أنها  ،هي العينة الفرضية وعينة البحث
 3.تحقق أغراض الدراسة التي تقوم بها "

 : أنواع العينة* 
ئة أن يسمح لكل فرد من أفرادها بفرص متكاف اختيارهافي  ى: هي عينة يراعالعشوائية البسيطةالعينة  -

ل فرد ختيار لكاالت حتماالابمعنى أن  ،خرآوأن سحب أي فرد ال يؤثر في سحب فرد  ،لوجوده داخل العينة
ختيار اويتم  ،االنحياز من حيثالباحث في ختيار وبهذا ال يؤثر اال ،من أفراد المجتمع األصلي تكون متساوية

راعاة أن " وينبغي م ،أو غير ذلك ،ستخدام جداول األعداد العشوائيةاأو ب ،العينة العشوائية إما بطريقة القرعة
 ،راد بالصدفةختيار األفاالعينة العشوائية " ال تمثل بالضرورة خصائص المجتمع األصلي كله ولكنها تترك 

 ختيار العينة.اي وبهذا تنقص إمكانية تسرب التحيز ف
 لسن أو المهنة،اسواء حسب  أقسام،إلى  األصليخذ من المجتمع ؤ يتم تقسيم العينات التي ت :الطبقيةالعينة  -

 الدراسية.أو السنة 

                                                           
 . 56، ص2115ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرالبحث العلمي، التصميم، المنهج واإلجراءمحمد الغريب عبد الكريم، 1
 .111، ص 2115الهيئة المصرية للكتاب،  :، القاهرةمعجم العلوم االجتماعيةمذكور، 2
 .221، ص 2116دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  :، عمان2ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون، 3
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كتاب 
     جماعي

حيث تكون  ختيارالفترات أو األعداد بين وحدات اال بانتظاميتميز هذا النوع من العينات  :المنتظمةالعينة  -
 في المجتمع األصلي. وآخر واحدةالمسافة بين عدد 

مثل العينة العرضية ال ت إن أي السابقة؛إن هذا النوع من العينات يختلف عن األنواع  :العرضيةالعينة  -
بطريقة  فالباحث في هذه الحالة يأخذ العينات فقط،إنما تمثل العينة نفسها  األصلي تمثيال صحيحا،المجتمع 
نتيجة هذه العينات ال تعكس واقع  يصادفهم، وطبعا فإنمن الذين أي يحصل على المعلومات  الصدفة،

نما تعطي فكرة عن مجموع األفراد الذين أخذ منهم الباحث المعلومات المتاحة  األصلي،مجتمع ال  يه.لدوا 
 : المقابلة -1-7

التحقيق  ديعية و الجماعات اإلنسانمع المعطيات في دراسة األفراد و تقنية المقابلة من أهم أدوات ج دتع
مدققة وهادفة من أجل خدمة حث مجموعة من األسئلة مدروسة و بواسطة المقابلة تقنية يطرح خاللها البا

وهي  ،الطريقة األكثر استعماال في البحث دتعحيث " ى مجموعة مختارة من عينة البحث موضوع البحث عل
خر أو مع آالمقابلة محادثة موجهة يقوم بها الفرد مع  دتعو ،1شكل من االتصال المميز في المجتمع الحديث "

أفراد بهدف حصوله على أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث علمي أو االستعانة بها في عمليات 
 التوجيه و التشخيص والعالج.

لة تتم بينه مقاب بياناتها من خالل فاءيباستيقصد بها قائمة األسئلة التي يقوم الباحث  واستمارة المقابلة
حيث " تعد أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا  المباشرة،نها تتضمن موقف المواجهة إأي  وبين المبحوث،

 2.ة "بسيطة بل هي مسألة فني والمقابلة ليست ،على البيانات الضرورية ألي بحثالحصول  وفاعلية في
م أو المقابل الذي يستل ،الباحث والمبحوث ؛تحدث بين شخصين صرفهفهي " عملية اجتماعية 

لة الموجهة األسئ عنيعطي المعلومات إلى الباحث بعد إجابته  والمبحوث الذي، ويجمعها ويصنفهاالمعلومات 
 3.إليه من قبل المقابل "
يجب على القائم بالمقابلة أن يغطيها مع  والموضوعات التيهو مجموعة من النقاط  ودليل المقابلة

هذه الحالة بدرجة عالية من المرونة في الطريقة  ويسمح في معه،ي يجريه المبحوث خالل الحوار الذ
"هي تلك األداة ة:المقابل فإن ومنه للمبحوث،تخضع له األسئلة التي يوجهها الباحث  والصياغة والترتيب الذي

                                                           
 .212 :،ص2111الفكر الجديد،  ترجمة: نجاة عياش، بيروت:دار ،البحث السوسيولوجيتيودور كابلوف، 1
 . 254 :مطابع الهيئة المصرية للكتاب، دون سنة، ص: ، القاهرةالبحث العلمي مناهجه وتقنياتهمحمد زياد عمر، 2
 .11 :،ص2116دار الطليعة،  :، بيروت1،طاألسس العلمية لمناهج البحث العلميإحسان محمد حسن،3
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كتاب 
     جماعي

و أ معينة،أسئلة عن موقف معين أو عن فرد أو أفراد للحصول على إجابة  التي تستخدم لدراسة سلوك
 1.جتماعي "أو اال لمالحظة النتائج المحسوسة للتفاعل الجماعي

 التالية:فر الشروط اومن أجل أن تحقق المقابلة الغرض المطلوب يجب أن تتو 
  المستجوب. قبلمن  عنهاقابلية المعلومات المطلوبة لإلجابة 
  واتصالها بموضوعهفهم الشخص المستجوب ألسئلة الباحث. 
  ذلك.على تبيين  ودقيقة وقدرة الباحثتوفر الدافع لدى المجيب كي يقدم إجابات صحيحة 

 : (Questionnaire) بانةاالست-1-1
الباحث  هذا ما يدفع جتماعية،االالبحث من أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا في البحوث  استمارة دتع

 الدراسة.البحث بصورة تؤدي إلى تحقيق أهداف  استمارةإلى بذل الجهد من أجل صياغة 
عاقل  اخرويعرفها فبحث  استمارةعن  وهي عبارة البيانات،يشير إلى أداة لجمع  االستبانةفمصطلح 

توصل والعلى نطاق واسع للحصول على الحقائق  وهي مستعملة" أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي،  أنها:
من األسئلة  اوتضم عدد، 2واالتجاهات واآلراء المواقف ودراسة واألحوالف الظرو  والتعرف علىالوقائع  إلى

ق البريد مة من األسئلة عن طرياألحيان ترسل هذه القائ وفي بعض بنفسه، عنهايطلب من المبحوث أن يجيب 
 .ةالبريديبانة باالستهذه الحاالت  وتسمى في
رسل ت استمارةيتم وضعها في  معين،" مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع  اأنه االستبانةكما يعرف 

 3.اردة فيها "األسئلة الو عن لألشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول على أجوبة 
رسم أن ي والمبحوث بعدوبالتالي فهي الدليل أو المرشد الذي يوجه المقابلة التي تقع بين الباحث 

تحديد  تموعليه ي ،المعلومات التي يطلبها الباحث من المبحوث ويشخص طبيعة ويحدد موضوعاتهامساراتها 
 ميدانيا.أسئلة االستمارة وفق ما تفرضه صياغة الفرضيات بهدف التحقق منها 

نموذج يضم مجموعة من أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات أ واستمارة البحث
" التقنية المباشرة لالستطالعات العلمية المستعملة لألفراد، والتي  فهي: ما،أو موقف  مشكلة،حول موضوع أو 

حصائية إنتائج كمية من أجل إيجاد عالقات  والحصول علىتسمح لمساءلتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 4القيام بمقارنات عديدة ". ومن أجل

                                                           
 . 11: ، ص2111ديوان المطبوعات الجامعية،  :، الجزائرالعلميمحاضرات في منهجية البحث خير هللا عصار، 1
 .115 :، ص2111دارالعلم للماليين، : ، بيروتأسس البحث العلميفاخر عاقل، 2
 . 121ص: ، 2116مطبعة العين الحديثة، : اإلمارات العربية المتحدة البحث العلمي، المناهج واإلجراءات،فوزي عبد هللا العكش، 3

4Angers Maurice, Initiation pratique à la méthodologie, Alger: Casbah Université, 2ème, 1997, p: 60 . 
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كتاب 
     جماعي

 1" ومن خاللها يمكن ترجمة هدف البحث في أسئلة محددة لها عالقة بهدف الدراسة ككل " 
 لبريد.اإما عن طريق المقابلة الشخصية، أو أن ترسل إلى المبحوثين عن طريق  االستمارةويتم تنفيذ 

 2بحث: ستمارةاالمنهجية لبناء  القواعد-
 ميمعليه )تصعتمد يألن مدى صحة النتائج  ؛الفائقةستمارة البحث جدير بالعناية اإن تصميم 

 ستمارة.الالذا يجب مراعاة بعض القواعد المنهجية عند بناء  البحث،تطلب إلماما بأوضاع مجتمع وياالستمارة(،
يجب  ستمارة،الاالتي تتضمنها  األسئلة دلكي يتمكن الباحث من تحدي االستمارة:األسئلة التي تحتويها 
د من المعتقدات التأك بالحقائق أممضمونها؟هل هي النوع الذي يتصل  يحتاجها،عليه أن يحصر البيانات التي 

 .والعالقات المتبادلةأم تهدف إلى التعرف على أنماط السلوك  تجاهات؟واال
 السؤال فيقوم الباحث أو أفراد وتكتب أمام المحتملة،فإما تحصر جميع اإلجابات  ؛واألسئلة نوعان

 ؤال.الس عنمثل تحديد اإلجابة  المغلقة،األسئلة  وهذه هيالبحث بوضع عالمة على اإلجابات المناسبة 
في  لحريةالبحث األفراد  وفيه يترك المفتوحة،هو ما يعرف باألسئلة و  ،من األسئلة ثان وهناك نوع

د البحث أنها تعطي ألفرا الطريقة،إيجابيات هذه  ومن أهم عليهم،تحديد اإلجابات المناسبة لألسئلة الملقاة 
لبحث وقتا تكلف أفراد اأنها فهي أما من سلبياتها  الصحيحة،يعتقدون أنها اإلجابة  ماودقيقة عصورة واضحة 

 .ةالبريدية اناالستب ستخداما وخاصة فيقد يدعو إلى الملل وهذا ،أطول وجهدا أكبر

 3األسئلة: صياغة-
وهذه  البحث، ستمارةاهناك مجموعة من الشروط يجب مراعاتها عند صياغة األسئلة التي تتضمنها 

 هي: الشروط
  الفهم،و إساءة أ االلتباسحيث ال تقبل  اللفظي،التعقيد  وبعيدة عنيجب أن تكون األسئلة بسيطة وواضحة 

 التبسيط.ستمارة " بلغة الحياة اليومية كنوع من تكتب اال الباحثين بأن وينصح بعض
 الكأن تكون اإلجابة بنعم أو  وبسيطة بقدراإلمكان،تها قاطعة الة لكي تكون إجابئيجب أن تصاغ األس. 
  ادة.حن إجراء عمليات حسابية مطولة تستدعي ذاكرة يبيالمجطلب من أال ي األسئلة،في صياغة  ىراعيأن 
  معينة.، أي ال توحي للمبحوثين بإجابات اإليجابيأال تكون األسئلة من النوع 
 دعاء.ة التي تدفع المبحوث للكذب أو االيجب تحاشي األسئل 

                                                           
1 Grawitz Madeline, Méthodes des sciences Sociales, Paris:ed – Dollaz .K , 1974 , p:170. 

 . 411: ، ص2111دار المعرفة الجامعية،مصر،  :، اإلسكندريةجتماعتاريخ علم االمحمد علي محمد، 2

 .51: ، ص1111ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرجتماعمحاضرات في المنهجية لطالب علم االجازيه كيران، 3
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كتاب 
     جماعي

  فإذا كان الباحث يريد السؤال عن شيئين فيستحسن  واحدة،تشتمل األسئلة على أكثر من نقطة  أاليجب
 متتالين.وضعهما في سؤالين 

 كرار بعض ذلك ت ويمكن لتحقيق اإلجابات،بل للتأكد من دقة  لذاتها،ها نبقصد اإلجابة ع تضاف أسئلة ال
 الضابطة.األسئلة بأسئلة المراجعة أو  وتسمى هذه مختلفة،األسئلة بصيغ 

  الخاص.غالبا ما يراعى عند ترتيب األسئلة التدرج من العام إلى 
 ستمارة:ل االشك-*

أن و  ،والو لونه مقب ،يحمل الكتابة و نوع الورق المستعمل جيدا ،مناسباستمارة يجب أن يكون حجم اال
مشرفة سم الهيئة الاو  ،ستمارة موضوع البحثاالغالف  كما يوضح على ،تكون الطباعة جيدة و سهلة القراءة

 ،منطقيارتيبا يجب ترتيب األسئلة تفستمارة التنسيق الداخلي لالعن أما  ،بياناتما يفيد سرية الو  ،على البحث
تترك و  ،موعات توضع لها عناوين فرعيةكما يجب تقسيم األسئلة إلى مج ،يراعي التسلسل و العالقات بينها

لتنفيذ كما ينبغي مراعاة ا ،ةأفراد البحث إلى اإلجابة على ورقة منفصل يضطرحتى ال  ،لإلجابة اخانات فيه
يجب وضع دليل  عليهو   ،اإلحصائية تليااآلالتي تستخدم فيها  ،لي لتحليل البيانات في األبحاث الكبيرةاآل

 إلجابات كل سؤال . codeرقمي 

 تصنيف المراجع وكيفية البحث عنها في المكتبات:-9
أو أنواع من  ؛العادة توجد عدة أقسام وفي ،المراجعللحصول على  الرئيس فهارس المكتبة المفتاح دتع
اء فهرس خاص بأسم–فهرس خاص بعناوين الموضوعات  –خاص بعناوين الكتب  وهي فهرس؛الفهارس

 سواء بحثت عنه من خالل العنوان أو الموضوع أو هنفسالمؤلفين. وكل كتاب مصنف بالمكتبة يحمل الرقم 
 1.اسم المؤلف
ذلك تماشيا و  والمستفيدين،ربط عالقة وتوثيقها بين الكتب هو الهدف األساس من التصنيف  يعدو 

 ،ن جهةم الجهد هذاقل وقت وباختصار أمزيد من المعلومات في  لىإلى الوصول إورغبة القارئ الذي يسعى 
 يهوعل ،كاملفي تنظيم  مقتنياها ومصادرهان تكون في أ المكتبات تطمحأن يضا أخرى نجد أمن جهة 

 ن واحد.آفتصيف الكتب يحقق رغبة المستفيد وطموح المكتبة في 
نظام  تطورن أمكتبة حيث بإمكان أي  للكتب وتخصصها،التصنيف عادة وفق المحتوى الفكري  ويتم

منها، ين الحاجات الخاصة بروادها والمستفيد وليلبي ،ومقتنياتهاتصنيفها الموضوعي ليتالءم ومتطلباتها 

                                                           
 .16 :، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ص1،طدليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش، 1
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خطة متناسقة توفر تنظيما للموضوعات المتعددة المتنامية دون توقف أصبح عمال  ن تطويرأ جدير بالذكرالو 
الموضوعي  في التصنيف المكتبات والمتخصصينمعقدا ويتطلب جهودا مكثفة ومتكاملة من الخبراء في علم 

 والخبراء في كثير من المباحث والموضوعات التي تضم المعلومات والمعرفة العالمية.
 هي:و لى المكتبات أن تختار أحد أنظمة التصنيف وتستخدمه في تنظيم موادها وجب عتولذلك يس
يف برزها تصنأ الكونجرس، ومنمكتبة  التوضيحي، تصنيف تصنيف رانجاناثان البيوغرافي،تصنيف بلس 

 ليوغرافيةبنظمة وأكثرها استخداما، حيث يستخدم تصنيف ديوي في األعمال البيديوي العشري الذي يعد أقدم األ
 1قليمية والدولية.على المستويات القطرية واإلوالفهارس 

كل  وأعطى ،رئيسةعشرة أصول  البشرية إلىكما قسم المعرفة  ،وي األرقام العشرية كرموز للنظاموقد قسم دي 
 ،فرع إلى عشرة شعب وقسم كل أرقام، 21قسم كل أصل إلى عشرة فروع وأعطى كل فرع  ثم ،رقم 211أصل 

 ديوي في التقسيم حتى يصل إلى أدق التخصصات في المعرفة البشرية. رقام واستمرأ 21وأعطى كل تفريع 
 التالي: يوضحه الجدولمثلما 

 للمعرفة البشريةتصنيف ديوي العشري 
 111-111 المعارف العامة

 211-211 الفلسفة وعلم النفس
 111-111 الديانات

 111-111 العلوم االجتماعية
 411-411 اللغات

 511-511 ةتالعلوم البح
 611-611 العلوم التطبيقية

 111-111 الفنون 
 111-111 اآلداب

 111-111 التاريخ والجغرافيا والتراجم
 

                                                           
: شركة المكتبات الكويت العربية تصنيف ديوي العشري: الطبعة المختصرة لنظام ديوي العشري،، ة العربية للتربية والثقافة والعلوم الطبعةالمنظم1

 .11-16:،ص2114الكويتية 
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البحث عن المواضيع التي تهمهم  الباحثين في أخرى لمساعدةكما تعتمد المكتبات على فهارس 
الكتب  –فهرس المجالت  – األطروحات-فهرس العلوم االجتماعية  –فهرس الناشرين -المؤلفين كفهرس 
 1.الموسوعات–السنوية 

 :لكترونيالبحث اإل -1
السابق إذ كان الباحثون يحصلون على  يالعمليات فمن أصعب  يعدالبحث عن المعلومات كان 

المعلومات من الكتب والدوريات المطبوعة، وبعض الوسائل اإلعالمية، وكان على الباحث التنقل بين المكتبات 
ماء مخصصة للعناوين أو أسومثال على ذلك استخدام بطاقات  ،والبحث بصيغة تقليدية على هذه المراجع

 المؤلفين.

 
 

ر وهذا نتيجة توف ،أصبح البحث في متناول الجميعو في عصرنا الحديث  إال أن الوضع تغير 
ي توفر ، نتيجة الشبكة العنكبوتي ة التسهال وأصبح من التحصل عليها ،إذ أصبحت متاحة للجميع ،المعلومات

 عدتعددًا ال حصر له من المعلومات على صفحات مواقعها التي ال ُتعد  وال ُتحصى من كثرتها وتنو عها، و 
من أنجع طرق البحث عن المعلومات في العصر الحديث، مما وفر إمكانية لكافة الباحثين للبحث عما 

 حيثذا العصر ه يمدركاتهم فيريدونه من معلومات مختلفة، بهدف إثراء بحوثهم، وتطوير مهاراتهم، وتوسيع 
 أصبحت تقنية المعلومات من الضرورات التي ال يستغنى عنها أحد.

                                                           
 . 11:، صمرجع سابقعمار بوحوش، 1
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كتاب 
     جماعي

 
وف أن اإلنترنت يحتوي على كم هائل من مصادر المعلومات التي يستقي منها كثير من فمن المعر 

الناس معلوماتهم ومنها الكتب اإللكترونية، قواعد البيانات، الدوريات اإللكترونية، الموسوعات اإللكترونية، 
فاإلنترنت ك إضافة إلى ذلر. المواقع التعليمية، المواقع اإلخبارية، المواقع الشخصية، والمنتديات وساحات الحوا

بح حيث تصو أهميتها أو الجمهور المستهدف، يتيح إمكانية نشر أي معلومة بصرف النظر عن مجالها أ
متاحة ألي شخص في أي موقع في العالم يستخدم جهاز الحاسوب ويتمكن من الدخول على مواقع اإلنترنت. 

لذا البد من الحذر وتجنب استخدام المعلومات  ؛ذاتهالكن المشكلة تكمن في مدى مصداقية المعلومة في حد 
 ثاستخدم الباح ذاوا   المنتقاة من مصادر مجهولة، والمعلومات مشبوهة المصدر، ومعلومات منشورة ذاتيا،

يصبح ناقال لمعلومات مغلوطة أو خاطئة ويبني عليها بحثه، األمر الذي يؤدي إلى عدم فهذه المصادر 
 ن يتأكد من صحة المعلومة المنتقاة قبل استخدامها.أ. فلذا على الباحث صدق الدراسة التي يعدها

 كيفية البحث في األنترنت: -1-2
البد أوال من حصر موضوع البحث، واستخالص كلمات مفتاحية معبرة ومحددة، وعند محاولة وضعها 

دخال مجموعة من العبارات إفي خانة البحث البد من أن تكون من األعم إلى األخص، وكذلك ال بد من 
 Les opérateurs de proximité:ـبوالتي تسمى عليها 

 Les Opérateursوهذا من أجل ضبط البحث وضبط نتائجها. ومن بين العبارات المستخدمة نجد:
Booléens 
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بين الكلمات  (a,an,theالبد من تجنب استخدام العبارات التالية بين الكلمات المفتاحية مثل )-/2
بين  andستخدام بدل هذه العبارات إما اال وال بد من ،بالضرورة سيتم تجاهلها أثناء البحث ؛ألنهالمفتاحية

جة الشكل التالي كيفية استخدام هذه العبارات ونتييبين وللتوضيح أكثر  ؛للبحث notو أ orكلمة وأخرى أو 
 د استخدامها.عالبحث ب

 
 والتي تتمثل في: ةرموز جواري Les Operateurs de proximitéوكذا البد من استخدام -/1
يعرض  الن الموقع سوف إعندما نضع الكلمة المبحوثة بين مزدوجتين تعني الدقة في البحث أي "ـــــــــ"  -أ

 إال المواضيع ذات الصلة مباشرة مع الكلمة المفتاحية دون زيادة أو نقصان.
بعد الكلمة المفتاحية )وهذه النجمة تختلف عن نظيرتها  La troncatureوضع رمز النجمة*  ـــ*ــــــ -ب

 أن نتيجة البحثعندما نريد شرح مصطلح أو استفساره(، هذا يعني  Asteriqsالمستخدمة في التهميش
 ؛مثال على ذلك: المجتمع المدني* فنتيجة البحث تكون كل ماله عالقة بالمجتمع المدني ،تكون أوسع

 تكون تتضمن: النقابات، الجمعيات، النوادي، االتحادات... أي قائمة النتائج
مثل على ذلك  La troncatureوضع المزدوجة قبل الكلمة وبعدها مباشرة نضع نجمة أي * ـــــــ"ــ -ج

«Smith* ن كلمة مفنتيجة البحث تعرض قائمة لكل اسم يتضSmith  :مثال على ذلكJohnSmith, 
Adam Smith, Jaunscott Smith. يحتوي اسمه على كلمة سميث. اإلى غير ذلك مم 

مواقع محددة وليست مشتركة بين كل المواقع ومحركات البحث، بصة اهناك رموز جواريه أخرى نجدها خ -د
 مثال على ذلك: ؟، +.
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 : استعمال خيارات البحث المتطورة في محركات البحث-7-9
ستغالل االمن أجل معينة إال أن هناك كيفية  Googleالمحرك البحثي األكثر استخداما هو محرك 

 . األحسن لنتائج البحث
 Les Operateurs deو Les Opérateurs Booléens/ رصد الكلمة المفتاحية بواسطة 2

proximité سالفة الذكركما تم توضيحه في العناصر. 
قبل تصفح النتائج نذهب إلى ،و تعرض على الشاشة جملة من النتائجف/ننقر على رمز البحث 1

paramètres . 
 . Recherche avancée/ننقر على 1
 . لء/يعرض علينا مجال للم4
في آخر الورقة المعروضة نتائج البحث بهذه الصفة  Recherche avancéeالمجال ننقر  ء/عند مل5

 تكون أكثر تحديدا وأكثر دقة. 
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 عن نتائج البحث فباإلمكان استخدام محركات اتشعر بالرضذا كنت قد حاولت البحث في جوجل ولم إ

 ...http://www.blekko.comوبليكو/http://www.bing.comأخرى كبدائل لجوجل مثل بينج
هذه  ، فأغلبالمعلوماتية الحكوميةالصفحات govوكذا يمكن االستعانة بمواقع رسمية كموقع 

ا ملى إظهار معلومات ذات حقائق، وغالبًا إالصفحات مدعومة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتهدف 
 . GOVـ وينتهي مجال هذه الصفحات ب ،مستوى المصداقية فيها مرتفعاً يكون 

ـ أو ما يسمى ب إليها،في كل الحاالت عند األخذ من هذه المواقع والمحركات البد من اإلشارة  هإال أن
adresse URL معلومة أو لوكذا تاريخ التصفح وساعة التصفح الذي يتبع كل البيانات التي تبين صاحب ا

 عنوان المقال.و المقال 
 
 

http://www.bing.com/
http://www.blekko.com/
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 : الفصل الرابع
 البحث ومكوناتها خاتمة

 
عن  ألن ها تعبر ها؛وأدق المرحلة من البحث العلمي في العلوم االجتماعية من أهم المراحلتعد  هذه 

مة من البحث، وصل في إطارها الباحث إلى  ياغة بداية صتكوين صورة نهائية حول الموضوع و مرحلة متقد 
الدراسات و المراجع حث بتمع ن شديد لمحتوى المصادر و ذلك بعد دراسة البااالستنتاجات النهائية للدراسة، و 

من  عرفة في هذا الميدانناقش من خاللها إشكالية الدراسة المطروحة لتعزيز المفرة حول الموضوع، و االمتو 
لعالقات اللدراسة و  االنشغال الرئيس عن من خالل الفرضيات التي تم  اقتراحها كاحتماالت إجابةالبحث؛ و 

 راسة هذا الموضوع.المنطقية التي عمد إلى بنائها و بلورتها خالل د
وبعد توضيح المصطلحات الجوهرية المتضم نة، وتعزيز المتغيرات الواردة في عنوان البحث واإلشكالية 
والفرضيات والتي أثبتت الدراسة صحتها، والعمل على استبعاد جميع المتغيرات التي أثبتت الدراسة عدم 

تها أو لم تتمك ن من  تهاإصح   استخراج األبعاد ووحدات التحليل التي ساهمت وبعد الوصول إلى ،ثبات صح 
ن حملت نوعا من التجانس أو التناقض ة بعد كل هذا، تأتي مرحل ،في إعطاء تفسيرات علمية مختلفة، وا 

فراز الطبيعي العلمي لكل  هذه المراحل السابقة من البحث العلمي في العلوم اإل تعدتحليل النتائج، التي 
 الحاسمة التي تتضمن معالجة اإلشكال المطروح والذي يتضمن العناصر التالية:فهي المرحلة  ،االجتماعية

 .النظرة الشاملة للموضوع 
 براز العناصر األساسية في البحث.إ 
 .التوازن بين اإليجابيات والسلبيات 
  التساؤالت والفرضيات. عناإلجابة 
   .الفرق بين الخاتمة والخالصة 
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 النظرة الشاملة للموضوع: -1
البحث العلمي هو تمرين أكاديمي يهدف إلى تعميق المعرفة حول موضوع معي ن، وأبعد من ذلك، 

لبحث وعليه تحتوي عملية صياغة ا ،فهو يهدف إلى بناء قاعدة معرفية إبسستمولوجية قوية حول الموضوع
 على قدر كبير من األهمية والتنظيم وعلى استثمار للوقت بصورة كبيرة.  هوتصميمالعلمي 

تبيان وعرض العناصر األساسية التي تعب ر عن القيمة المضافة للبحث حول موضوع ما، الوقبل 
براز الحلول والمعالجات المقترحة من  براز الحدود التي توصل إليها  قبلوا  الباحث، وقبل مناقشة النتائج وا 

 الباحث ر األخرى، فإن  البحث وفي المقابل فتح األبواب المحتملة للنقاش والتي تسمح بعرض وجهات النظ
نة لموضوع البحث ويتضم ن هذا التذكير:  في هذه المرحلة من الدراسة يبدأ بتقديم تذكير بمجمل األفكار المكو 

  لى رصيد المعلومات والبيانات التي لدى الباحث بعد عملية التحليل والتركيب وبعد النظر عالوقوف
واستخراج األفكار األساسية التي  1بمشكلة البحث وموضوعهفي ترابطاتها مع افتراضات البحث المتعلقة 

 .  هوأبعاد تشكل صورة عامة ومختصرة لجميع جوانب الموضوع
  وهذه العملية العقلية في جوهرها تختلف توجهاتها حسب طبيعة الظاهرة محل الدراسة )البحث الميداني

 يختلف عن البحث النظري(. 
  التي سبق عرضها خالل البحث، وذلك من خالل تأكيد الباحث و  هاتوسالمالتأكيد على دقة المعلومات

صة المستخدمة في بحثه والتي تعكس الخيارات التي قام بها  على المصطلحات العلمية والتقنية المتخص 
ل ظاهرة  طلح آخر أو مص علىأخرى أو تفسير  علىالباحث، سواء كانت موضوعية أو ذاتية تجعله يفض 

 وطبيعي ويجب الوعي بهذه المسألة، وتحم ل مسؤولية االختيارات التي يقوم بها. آخر، وهذا عادي  على
  مراعاة البحث في عرضه لنتائج البحث أن تكون قابلة للتطبيق، أي أن تراعي فروض الواقع، فغاية

 أي بحث علمي هي خدمة المجتمع كذلك. 

 براز العناصر األساسية في البحث: إ-9
تتضمن خاتمة البحوث العلمية تذكيرا بإشكالية البحث المطروحة وتلخيصا يتم فيه التركيز على 

 يثحالتساؤالت والفرضيات  عنواإلجابة  االستنتاجات التي توصل إليها الباحث في كل فصل إن وجدت،
ال فال فائدة من و  هاأو نفييتم إثبات الفرضيات المطروحة  هذه المرحلة  يطرحها ففالتي انطلق منها الباحث. وا 

يتعرض الباحث إلعادة تركيب العناصر األساسية وذلك عن طريق ترتيب جديد لعناصر المشكلة وترتيب 

                                                           
 .211 :، ص1111عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ، 2، طالتطورات المنهجية وعملية البحث العلميعبد المعطي محمد عساف وآخرون، 1
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جديد لعناصر الموضوع كما يجب إعطاء التقييم النهائي للفرضية بعد التوضيح الدقيق وضبط جوهر 
 1.عالموضو 

ة واضحة استنتاجات الدراسة، ويحتوي على هذا الجزء الذي يتم إدراجه ضمن الخاتمة، يعكس بصور 
لهذه النتائج  البدو  ،نتائجبأكمله ال قيمة له إذا لم يخلص إلى نتيجة أو  فالبحث ،الباحثليه إكل ما توصل 

ألن الدراسة تكون علمية ؛ 2أن تحمل قيمة نوعية ُينتفع منها سواء كانت قيمة علمية، أو فكرية، أو اجتماعية
 تخضع لكل شروط البحث العلمي.وأكاديمية عندما 

مرة ث تعد جهود حيثتمثل النتائج في البحث األكاديمي دليال قاطعا على ما يقدمه الباحث من 
نها أإال  ،مجهوده في البحث والتنقيب عن المعلومات واالختيار المنطقي بين اإلجابات التي قد يصل إليها

 يجب أن تكون نتائج تتوافق مع طبيعة بحثه.
نتائج مقياسا ومعيارا مهما لمقيمي البحث، فقد يلجأ المقيم في العديد من الحاالت إلى قراءة ال تعد

لومات التي لكل المع حوصلة لما تقدم، وهي امتداد تعدألنهم يرون أن النتائج  ؛النتائج قبل العناصر األخرى 
قترحات ممهد للبمثابة المرحلة التي تليها الباحث إهذه النتائج التي يتوصل  تعدتمت معالجتها وتحليلها، كما 

 والتوصيات التي قد يدلي بها الباحث.
كما تساهم في وضع المقارنة أو المقارنات بين طبيعة المشكلة وما توصل إليه من حلول أو نتائج، 

 الدراسة. وتعرف عليه بعد نهايةإليه وبالتالي المقارنة بين ما كان يعرفه قبل الدراسة وما تعلمه وتوصل 
 البحث. خطوة فاعلة في سبيل استكمال الدراسة أو تعدلذا ، وترتبط نتائج البحث العلمي بكل الخطوات السابقة

 ويشترط في النتائج أن تكون:
  ه.يجب أن ُيعرض السؤال ثم ُيتبع بعرض النتائج الخاصة ب لذلك ،وبفرضياتهامرتبطة بأسئلة الدراسة 
  لى هذه النتائج.إأن تكون منطقية وواضحة، واألدلة الموجودة كافية للوصول 
 .أن يتم تحليل تلك النتائج تحليال علميا وموضوعيا بعيدا عن الذاتية 

 تقفي البحث العلمي مثل ما سب الستنتاجات والمقترحات جزء أساسالنتائج أو كما يسميها البعض ا
عكس قدرة الباحث على التركيب والتلخيص واستخراج العناصر األساسية اإلشارة إلى ذلك، وهو الجزء الذي ي

وهي مجموعة األفكار الجوهرية التي قام على أساسها التصور النهائي للظاهرة التي  ،التي قام عليها البحث
ر االرتباطات والعالقا، والتي تبدو على شكل وحدات رئيستعنى بها الدراسة  الممكنة بين تة للتحليل تفس 
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     جماعي

للبحث من خالل  ةوتبرز هذه العناصر األساسيها وفرضيات ة التي تحملها إشكالية الدراسةالمتغي رات الرئيس
 ة:ثالث خطوات رئيس

براز  تبيان النتائج التي تم التوصل إليها-7  : هاوا 
تبدو  هاتذوهنا المطلوب هو التوصل إلى نتائج، تكون بمثابة أحكام قابلة للتطبيق عملي ا وفي الوقت 

ر دراسة الظاهرة  فرت شروط الجدية والدقة افكل ما تو  1.هنفس موضوع الدراسةأو  هانفسقابلة للتعميم، عندما تتكر 
 والصرامة في البحث العلمي، تأتي النتائج قريبة أكثر من حقيقة الظاهرة المدروسة.

مصطلحات وط، وتبدو الوطبيعي أن تتصف النتائج بالسطحية والضعف وعدم النضج عند مخالفة هذه الشر  
لى عويمكن أيضا أن ينتج عن هذه الوضعية، تحي ز الباحث لوجهات نظر ال تعتمد  ،والمفاهيم غير دقيقة

فعوامل أخرى كالعجلة في  ،فتبدو على شكل تخمينات أو انطباعات شخصية 2أدلة وبراهين علمية لتأكيدها،
المعلومات الفرعية أي الثانوية دون مراعاة المعلومات الكتابة والتحرير والذهنية غير الصافية واالهتمام ب

 3األساسية سيؤدي إلى نتائج بعيدة عن منطقة التركيز في البحث.

 تفسير هذه النتائج وبيان معناها: -1
وتتطلب هذه العملية مراعاة التسلسل في عرض النتائج، حيث يبدأ بعرض وصفي للنتائج قبل التعر ض 

تبار. خضاعها لالخإلها بصفة أكثر تفصيال، من خالل إقامة االرتباطات الالزمة مع الفرضيات التي تم  
م الباحث نتائج كل فرضية منفصلة عن األخرى  فيها، قبل إثباتها أو نسواء تم  ،وضروري في البدء أن يقد 

. ويعمد الباحث إلى 4غ االرتباطات الممكنة بين مختلف النتائج السابقةو التي ستصلنتائج لضبط التحديد و ال
 تفسيرها بصفة مختصرة، لكن واضحة ودقيقة.

 مناقشة النتائج وتقديم توصيات: -1
د في هذه المرحلة من البحث العالقة العلمية الممكنة مع   الجانب النظري للدراسة ومدى توافقهما،حيث تحدَّ

ومناقشتها مقارنة بالنتائج التي خلصت إليها الدراسات السابقة وتبيان مواقع التشابه واالختالف بينها، دون 
 5إغفال النظريات والفرضيات الخاصة بالدراسة.
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     جماعي

 التوازن بين اإليجابيات والسلبيات: -6
 لىعبراز العناصر األساسية للبحث، حيث تتمث ل في الوقوف إوهي خطوة متضم نة في عملية 

ا ودرجة ارتباطها ل إليهوصتاإليجابيات والسلبيات داخل هذه العناصر خالل مناقشة، منطقية النتائج التي تم  ال
بالدالئل والبراهين التي قد مت ومدى تطابقها مع موضوع الدراسة، وهذا يعني باختصار إلى أي مدى تحق ق 

ورة ه حول البحث العلمي إلى ضر دف من البحث؟  وقد أشار أحد المفكرين في ميدان المنهجية، في كتاباله
وهذا بغض النظر عن أسلوب البحث  ،ر مجموعة من المواصفات الضرورية في نتائج البحث الجي دافتو 

 1ومنهجه وأدوات جمع المعلومات فيه وهي:
ل إليها -6-1 الباحث بشكل واضح معتمدا منهجا معي نا ومستعمال أداة خاصة تشخيص الجوانب التي توص 

ل بالضرورة  لجمع المعلومات، واستبعاد االستنتاجات التي ال تستند إلى هذا األساس المنهجي، باعتبارها تتحو 
دها.  إلى تخمينات أو انطباعات شخصية تفتقر إلى أساس علمي يؤك 

بية ها بصيغة إيجابية أو سلبية، فقد تكون هنالك جوانب إيجااالستنتاجات ال يشترط فيها أن تأتي كل  -6-9
 ها. علييحتاج الباحث إلى ذكرها وجوانب أخرى سلبية يحتاج التنبيه 

ملة على الباحث أن يبتعد عن المجاو  ،ضروري جدا عية في طرح السلبيات واإليجابياتاعتماد الموضو -6-7
 ألن  هذا األمر يؤدي بالبحث إلى االنزالق إلى استنتاجات ُتلحق الضرر ؛والترضية في صياغة االستنتاجات
 بالبحث وتنزع عنه صفة العلمية. 

 التساؤالت والفرضيات: عناإلجابة -3
التساؤل المحوري للدراسة، وفي هذا  عنيبدو كما ات ضح مم ا سبق أن  هدف البحث هو اإلجابة 

وافق ولهذا يبحث الباحث في الت ؛مالحظات بهذا الخصوصالباحث بصياغة فرضيات وتقديم يقوم الصدد 
ل إليها مع فرضيات  ل عليها خالل البحث وساعدت في التأسيس للنتائج المتوصَّ بين المعلومات التي تحص 

ل عليها مع النتائج المرجو ة عند صياغة الفرضيات.   الدراسة، أي التحق ق من مدى توافق النتائج المتحصَّ
د تكون ق صياغتها في بداية البحث تأن  الفرضيات التي تمَّ  إلى رة في هذا السياقلكن تجدر اإلشا

لى قد يدفع الباحث إ ية والتحقيق الدقيق حول الظاهرةوالمالحظة الجد   ،بعيدة عن واقع الظاهرة المدروسة
ت وارتباطات افي بداية البحث بعد أن كشف التحقيق والبحث عن عالق هاأو تعديلتغيير الفرضيات المقترحة 

رجة من ألن  مالحظة الظاهرة لم تكن بد ؛بين المتغي رات المرتبطة بالظاهرة، لم تكن متوق عة في بداية البحث
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كتاب 
     جماعي

ة ولهذا تساهم مرحلة تحليل المعطيات في صياغ ؛العمق والنضج الذي أصبحت عليه بعد البحث والتحقيق
 م تكن كذلكلمتوقَّعة أو كانت ضرورية والال زمة سواء وتساعد في إعطاء اإلجابات ال ،النتائج النهائية للبحث

 للتساؤالت المحورية الخاصة بالدراسة. 
لوك فان وريمون كيفي وقد أشار في هذا السياق 

في كتابهما  RaymondquivyوLucvanCampenhoudtكامبنهاوت
Manuelderechercheensciencessociales دائما  معي نةإلى أن  تحليل المعلومات الخاصة بظاهرة

، وتأتي هاووصف تتمث ل األولى في تحضير المعلومات، يعني عملية جمع المعلومات ؛عمليات يخضع لثالث
الثانية لتحليل العالقات بين المتغي رات المرتبطة بموضوع الدراسة، وأخيرا العملية التي تهم هذا الجزء من 

هي الجزء ، و الفروق الدراسة )الخاتمة( وهي مقارنة النتائج المالحَظة مع النتائج المتوقَّعة )المرجوة( وتأويل 
 1والفرضيات المطروحة.التساؤالت  عنمن الدراسة الذي يهتم باإلجابة 

عندما يقوم الباحث بصياغة الفرضيات فهو ينطلق من احتمال أن  المالحظة والتحليل ستبرهن صحة 
سها على مستوى الفرضيات، وهذا ليس صحيحا مناقضا للنتائج  فقد يكون  ،دوما العالقة بين المتغيرات التي أس 

ل إليها دراسة الظاهرة ذا كانت الفجوة كبيرة بين العالقات بين المتغيرات التي صاغها الباحث  ،التي تتوص  وا 
ل إليها الباحث والتي بالضرورة تكون أقرب إلى واقع الظاهرة  على مستوى الفرضيات، والعالقات التي توص 

 2من األفضل إعادة صياغة الفرضيات بما يتناسب مع حقيقة الظاهرة المدروسة. تها،وحقيق
فالفرضية يعب  ر بها الباحث عن تخمينه المبدئي للعالقة التي يتوقَّع قيامها بين متغيرات الظاهرة التي 
تها دون برهنة، ُيشترط فيها ارتباطها بوقائع مالَحظة وليست  يعنى بدراستها، وهي قضية يسل  م الباحث بصح 

قض وأن تكون بعيدة قدر اإلمكان عن التنامجر د تخيالت، وأن تكون قابلة للتحق ق ولو بطريقة غير مباشرة 
 مع الوقائع الُمعرَّفة وأن يتم بطريقة ال لبس فيها وال غموض.     

م بها إلى جهة معي نة -وغالبا ما تتبع التوصيات  النتائج  -وهي المقترحات التي خرج بها الباحث ليتقد 
ل عليها في البحث، وقد أك د بعض المفكرين  توصيات األخذ بعدد من األمور:عند ذكر ال 3المتحص 

 .ينبغي أن تكون التوصيات والمقترحات معقولة وقابلة للتنفيذ 
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1995, p: 213. 
2Ibid. p: 222. 
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 ل إليها في البحث، سواء كانت كل توصية تعكس استنتاج  اضرورة أن ترتبط التوصيات بالنتائج المتوصَّ
 أو أكثر. امعي ن

  دة.االبتعاد عن منطق العموميات في التوصيات، بل يجب أن تكون واضحة و  محد 
  .التأكيد أخيرا على أن  التوصيات يجب أن تكون انعكاسا لموضوع الدراسة وأهدافها 

ائج في ليه الباحث من نتإيجب أن ترتبط بما توصل  ي على مقترحات وتوصياتفالخاتمة إذا تحتو 
ليها عدراسته، تتسم بالدقة والوضوح حتى تكون مفيدة على المستوى العلمي والعملي بمعنى أنها تغلب 

 الموضوعية لكي تكون قابلة للتطبيق.
ومن الضروري أن تكون ذات أهمية وقابلة للبحث حتى تجلب باحثين ومهتمين آخرين قد يواصلون 

مصادر المعلومات  كونها إحدى هنفساالتجاه و  ،هانفس ودراسة الظاهرة هنفسالدراسة والبحث مستقبال في السياق 
 ن.و التي يعتمد عليها الباحث

 الفرق بين الخاتمة والخالصة:-0
الخاتمة هي حصيلة الدراسة كلها، وتأتي مركَّزة وشاملة لكافة مراحل البحث، وتتضم ن أهم ما عالجه 

مة من 1الباحث في موضوعه وذلك من خالل  ،الباحث قبل، أي نوع من استعادة األفكار الجوهرية المقد 
براز الجديد المبتَكر في البحث وطرح تساؤالت تفتحاإلشارة إلى األفكار األساسية المستنبطة من الب  حث وا 

 الباب ألبحاث جديدة في المستقبل.
خاتمة أي عمل أو بحث أكاديمي، أحد األجزاء التي يتوجه ويلجأ إليها القارئ منذ الوهلة  تعدغالبا ما 
في البداية يمكن أن يعطي فكرة عامة ونظرة شاملة حول األهمية  تهاوقراءألن تصفح الخاتمة  ؛األولى لقراءتها

 يوجه القارئ ويذكره دائما بالموضوع.  فذلك ،للقارئ التي يمكن أن يحملها الموضوع بالنسبة 
واصل ي مكن للقارئ أن يقرر ما إذا كانبالتالي فمن خالل ذلك التشخيص السريع والتصفح األولي، ي

 لهذا السبب يستحسن كتابة الخاتمة ؛قراءة ذلك العمل كله أو أحد أجزائه أو حتى عدم مواصلة القراءة ككل
ظهاربعناية كبيرة إلعطاء أهم المعلومات المفيدة   ن.والكلمات المفتاحية للدراسة التي قد تجلب قًراَء محتملي وا 

قد تتراوح و  ،ويجب كتابتها في صفحة مستقلة ،حثأما من الناحية الشكلية فالخاتمة تأتي في آخر الب
 كما يشترط أن يكون لكل فصل خاتمته الخاصة به. ،صفحات عدد صفحاتها من خمس إلى عشر
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كتاب 
     جماعي

لى تلخيص المحتوى وكذا الهدف من الدراسة وذلك بشكل فعال إتحتاج إذا خاتمة الدراسة األكاديمية 
 القراءة واالطالع سهلة وغير معقدة بالنسبة ألي قارئ.والهدف من ذلك جعل عملية هنفسومبًسط في الوقت 

ن  أهو والمالَحظ في الكثير من البحوث العلمية سواء كانت أطروحات، مذكرات، دراسات وغيرها 
م من خالل البحث لى وهذا قد يشك  ل قصورا ع ،الخاتمة غالبا تأتي مختصرة جدا إذا ما قور نت بالعمل المقدَّ

مة وُينقص من قيمة البحثمستوى العمل التقييم لكن هذا ال  ،ي للباحث تجاه الكم الهائل من األفكار المقدَّ
يعني أبدا أن تكون الخاتمة هي إعادة سرد مجمل األفكار التي جاءت في البحث والتي يكون القارئ قد 

ن ما تتطل ب ملخ صا يضيف شيئا لما سبق، حتى لوكان ذلك على ،استوفى قراءتها خالل البحث ستوى م وا 
بمعنى  1وقد ذهب بعض المفكرين إلى أن ها تهدف إلى غلق باب وفتح نافذة، ،الفهم أو التعامل مع األفكار

عندما تنجح في تركيب تصو ر حول الموضوع يضيف لما سبقه، وتفتح نافذة ألن ها تفتح الطرق  اأن ها تغلق باب
باحثين  قبلأمام وجهات نظر جديدة حول الموضوع، أو تبرز بعدا جديدا للدراسة يمكن تناوله فيما بعد من 

ولم  يها باحثون آخرون وهذا معناه أن  الخاتمة تساهم في تحديد المجاالت التي يمكن أن يتطر ق إل ،آخرين
 2يتعر ض إليها الباحث في الدراسة أو تم  التعر ض إليها بشكل مختصر وسطحي.

ورة ختزال وتكرار البحث، فهي تعكس الصاالفالخاتمة ليست مجر د تلخيص ألفكار البحث أو نوع من 
د العديد من المفكرين والباحثين ؛المكتملة للبحث ية الحكم علىأن  البعض يقتصر في  ولهذا يؤك  أي بحث  جد 

مة والخاتمة.أي  أصالةأو  اإلصرار على إعطاء أهمية بالغة جاء ومن هنا 3دراسة باالطالع فقط على المقد 
 4لكتابة الخاتمة من ناحية األسلوب العلمي واللغة السليمة المتماسكة، الخالية من الضمائر الشخصية.

جوهري الذي تدور حوله الدراسة وكذا السياق إذا كانت المقدمة تعرض ضمن عناصرها السؤال ال
الذي تقع فيه، فإن  الخاتمة هي عملية مسح لعناصر اإلجابة التي يمكن تحديدها في كل من أجزاء الدراسة 
بمراحلها وفصولها، بعد جمعها واختصارها واقتراح اآلفاق واألبعاد التي يمكن أن تفتحها تلك اإلجابات أو 

 : 5حتوي على ثالثة أجزاءتخاتمة أي بحث اجتماعي  أنعناصر اإلجابة 

                                                           
1 André Cabanis et al, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations 
internationales, Agence Universitaire de la Francophonie, 2010, p 133. 

 .211 :، صمرجع سابقمحمد عبيدات وآخرون، 2

 .211 :، صمرجع سابقناجي عبد النور، 3

 .211ص: ، المرجع نفسه4

5M, Beaud,l’art de la thèse,comment préparer et rédiger une thèse de doctorat,de magister,ou un mémoire 
de fin de licence,guides approches,Casbah édition,1999,  p:110.   
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  تباعها طيلة البحث والتي تتمثل في النقاط األساسية االتذكير بالخطوط العريضة للخطوات التي تم
 للموضوع. 

  الباحث.  قبلإلزامية تقديم أو عرض ُمفًصل حول اإلسهامات العلمية التي تمت إضافتها من 
 1.لعلميةاقتراح آفاق ووجهات النظر ا 
 :مرحلة التذكير بالخطوط العريضة المتبعة في البحث-0-1

فيما يخص هذه المرحلة األولى، وكما هو معمول به في الدراسات العلمية يشترط على الباحث أن 
حيث يتطرق  ،ن يحترم التسلسل والترتيب المنهجي للدراسةأيدلي ويفسر كل النقاط األساسية الموجهة لعمله و 

المنطلق تعد نها أل ؛في البداية إلى عرض إشكالية البحث ويستحسن أن تكون اإلشكالية في صيغتها النهائية
 للبحث. والمحدد األساس

نموذج التحليلي المتبع انطالقا من إبراز فرضيات البحث التي تأتي لأل يليها بعد ذلك عرض مفصل
لدراسة، اوالمقاربات المتبعة التي بدورها تساهم في توجيه  المناهجإلى ومن ثم التعرض  اإلشكالية،لتعزيز 
 إلى المالحظات والتعليقات التي يستخلصها الباحث. وصوال

بعد ذلك تأتي مرحلة المقارنة بين النتائج المنتظرة من الفرضيات والنتائج التي تم التوصل إليها دون 
 ل إليه.وصتفوارق الموجودة بين ما كان منتظرا وما تم اللثغرات والل تحليلالتفسير و الشرح و الالتردد في 

 مرحلة تقديم اإلسهامات واإلضافات العلمية الجديدة:-0-9
يستحسن بل يشترط على كل البحوث والدراسات األكاديمية بما فيها العلوم االجتماعية أن تخلص 

جديدة تم التحقق منها سواء كان لى دعم ما هو موجود من معارف توصل إليها الباحثون، بإضافات علمية إ
 ذلك على المستوى النظري أو على المستوى التحليلي.

فأما تلك اإلضافات المتعلقة بالتحليل فهي معلومات جديدة تتطرق إلى الموضوع قيد البحث أو 
سياسات ال حدىإالظاهرة التي تمت دراستها، وصوال إلى نتائج جديدة عبر المالحظة والتحليل، مثال ذلك تقييم 

على الظاهرة  لى التعرفإوبالتالي يوصلنا ذلك البحث أو تلك الدراسة  ،القطاعية أو دراسة سوسيولوجية معينة
 وفهمها أكثر.
هذه المعلومات الجديدة التي قد تضيفها البحوث والدراسات إلى ما هو موجود أساسا بمثابة القيمة  تعد

تم تومن جهة أخرى ،جال المعلومات والمعارف من جهةساهم في توسيع متالمضافة للدراسات السابقة و 

                                                           
1LV, Campenhoudt, Quivy,Op.cit, P:241.  
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خالصته  يفهذه الحالة يجب أن يشير الباحث  وفي ،السابقةتصحيح وا عادة النظر في المعلومات المقارنة و ال
 لى ما قدمه من جديد أو ما هو شديد األهمية.إ

يرى بعض المختصين في منهجية البحوث العلمية أنه يمكن للباحث أن يضيف آراء شخصية لم 
وث يرون أنه من األفضل أن تتضمن خاتمة البح كما ،معينةيتمكن من إضافتها في تحليل المحتوى ألسباب 

 1.هانفس يعلمواضلجديدة لبحوث أخرى قد تتطرق  االعلمية النقاط التي لم ُتعالج كفاية، تاركا مجاالت وآفاق
 ليها مستقبال في حالة ما إذا تعرض إليهاإبمعنى آخر هي المجاالت التي يمكن للباحثين التطرق 

 2.تعرض لها تماما، لكي تفتح المجاالت لغيره في البحثأو لم يالباحث بشكل جزئي 
 ابقة التيالمعارف السلتوضيح ذلك يجب إبراز المعارف الجديدة التي توصل إليها الباحث مقارنة مع 

 . استعملها واستعان بها في دراسته
 Manuel deفيكتابهماRaymond quivyو Luc van Campenhoudtوفي هذا المجال يقول

recherche en sciences sociales السؤالين التاليين: عنالمعارف المضافة تسمح باإلجابة  نإ 
  ما الذي أعرفه أكثر حول موضوع التحليل؟ أي ما هو الشيء الجديد الذي تعلمته بعد نهاية البحث؟ 
 3شياء التي كنت أعرفها عن الموضوع؟ شيء اآلخر الذي كنت أعرفه؟ أي األما هو ال 

فكلما ابتعد الباحث عن األحكام المسبقة المتداولة وصب كل اهتماماته حول اإلشكالية كانت الفرصة 
وتها ويبقى كل ذلك مرتبطا بمالءمة اإلشكالية وق ،أكبر في إسهاماته بإضافة المعلومات العلمية التصحيحية

 ،تهاللظاهرة التي يريد دراس وغير المعروفةفي محاولة دراسة األوجه الغامضة  تهوخبر وكذا تجربة الباحث 
 ومقاربات مع الموضوع.وكذا مدى تجانس عناصر الدراسة من مصطلحات علمية وفرضيات ومناهج 

 :آفاق تطبيق وجهات النظر العلمية المختلفة-0-7
نادرا ما تؤدي اقتراحات خاتمة البحوث في العلوم االجتماعية إلى تطبيقها عمليا في الميدان بصفة 

مكانية  ،واضحة ولهذا السبب يجب على الباحث أن يربط بإتقان بين عناصر التحليل الواردة في الدراسة وا 
لى توضيح األدوات الالزمة لذلك مع إدراج النتائج التي إتطبيقها على أرض الواقع، كما يجب أن يتفطن 

 يحتمل أن يأتي بها ذلك التطبيق. 

                                                           
 . 215 :،ص1114دمشق:دار النمير، ، 1، طمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةعبود عبد هللا العسكري، 1

، 1125، جامعة قاصدي مرباح، مخبر الجامعة،4، طالتقرير، المقال(الدليل المنهجي إلعداد البحوث العلمية )المذكرة، األطروحة، إبراهيم بختي، 2
 .41 :ص

3LV, Campenhoudt, R, Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales,Op.cit.,P:24. 
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بيق ها تمثل دليال حقيقيا التخاذ القرارات والشروع في تطتكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية في أن  
يق ألنه في الحقيقة وعلى أرض الواقع ال يكون التطب ؛ال أن هذا غالبا ما يكون في البحوث التقنيةإاإلجراءات 

 فوريا. 
أما في العلوم االجتماعية فالرهان يكون حول قدرة الباحث على تحديد الظاهرة أو المشكلة تحديدا 

 1يرة.التحليل الممكنة في دراسة الظواهر المتغ وكذا نماذجقيقا، ودوره يكمن في قدرته على إثراء اإلشكاليات د
ألنها وكما تمت اإلشارة إليه سابقا تتجسد فيها  ؛يهمل الخاتمة أالبالتالي يجب على الباحث 

تي قد ليها الباحث في نهاية الدراسة وكذا أهم القضايا الإاالستنتاجات النهائية أو أهم النتائج التي قد يتوصل 
فة ما تمت معر من يكتشفها طيلة دراسته للموضوع على شكل محاور ونقاط محددة، يتمكن القارئ من خاللها 

 إضافته للموضوع.
 لفي األخير يمكن اختزال مفهوم الخاتمة في النتائج التي تم التوصل إليها سابقا والنتائج التي توص  

 2إليها هذا البحث والنتائج التي بقي أن يصل إليها آخرون في المستقبل.
ن كانت الخاتمة قد ات ضحت لنا من خالل ما و ويجب التفريق بين الخاتمة،  الخالصة والملخص، وا 

قرير مقتضب كتابة ت حوث والمذكرات والرسائل الجامعيةسبق، فإن  خالصة البحث المقصود بها بالنسبة للب
مه الباحث، ابتداء من صياغة مشكلة البحث إلى تحليل المعلومات إلى أن نصل إلى  وقصير عن أهم ما قد 

وُتكتب الخالصة بالل غتين، لغة البحث أوال ثم لغة أجنبية أخرى، وتتضمن  ،االستنتاجات المطلوبة في البحث
تائج التي تم  لنإلى اأهم األبعاد النظرية والمنهجية، مع اإلشارة و  ،أهم النقاط األساسية التي تم  التطر ق إليها

المالَحظ أن  المؤسسات الجامعية  .صفحات حجم الخالصة من صفحتين إلى ثالث التوصل إليها، ويكون 
بالعودة إلى  لغة أخرى، ويمكن التأك د من ذلكبالعربية و ب ؛في الجزائر أصبحت تشترط تقديم خالصة بالل غتين

 الجامعة التي ينتمي إليها الباحث. دليل
يدخل في و  ،فهو يحتوي إذا على اختصار شامل وخاتمة للبحث من بدايته إلى نهايته وأهم نتائجه

 ويأتي عادة في نهاية البحث مباشرة بعد الخاتمة. 3ترقيمه ضمن التسلسل الرقمي للنص،

                                                           
1Ibid, p:250. 
2NaciraZellal, Guide de Méthodologie de la recherche post-graduée. Alger: Office des publications 
universitaires, p:47. 

 .415: ، ص2111. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 4، طالبحث العلمي: مناهجه تقنياتهمحمد زيان عمر،3
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جراءاته ا  الملخ ص هو عبارة عن خالصة قصيرة يعيد الباحث فيها صياغة مشكلة البحث و  حين في
( كلمة أو أقل، وهو ليس دوما 111ة التي توصل إليها، ويكون عادة في حدود مئتي )واالستنتاجات الرئيس

 1الجهة المعنية. قبلملزما بتقديمه إال  إذا اشترط ذلك من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .211 :، صمرجع سابقعامر إبراهيم قنديلجي، 1



[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  92  

 

كتاب 
     جماعي

 : الخامسالفصل 
 البيبليوغرافياتوثيق المراجع في الهوامش وفي  أساليب

 
تختلف طرق توثيق البحث العلمي حيث يمكن مالحظة هذا من خالل استعراض الكتب والدوريات 

وتحدد بعض الدوريات أسلوب التوثيق الذي تعتمده ضمن معايير النشر لديها  وغيرها،والرسائل الجامعية 
البحوث أو  ه التعليمات عند إرسالذحيث تطلب من الباحث أن يلتزم بهوغالبا ما تنشره في صفحاتها األولى 

ميش من أساليب التوثيق والته امعين اكما نجد كذلك بعض الجامعات تعتمد أسلوب ،الدراسات للنشر لديها
 همه طرق اختالف توثيق البحوث بقدر ما يهمه:تلطالبها، والجدير بالذكر أن القارئ ال 

 وضوح الطريقة وسهولتها. -
 لتزام في استعمالها من خالل البحث من بدايته حتى نهايته.اال -
 1شمولية المعلومات التي تقدمها الطريقة عن المصدر المستخدم أو المقتبس منه. -

ة مراجع البحث العلمي والتي تعود في غالبها إلى مدارس أجنبية نسبة إلى أقسام كما تتعدد طرق كتاب
نجد الطريقة   الطرق ذه من ه المراجع،أو كليات وضعت قواعد منهجية خاصة بها سواء في الهوامش أو قائمة 

 Chicagoطرية شيكاغو  ،APA، طريقة جمعية علم النفس األمريكية MLAطريقة" أم أل أي"  التقليدية،
Styleوسوف  ،هابينهارفرد وغيرها، إال أن جميع الطرق تجمعها قواعد عامة واحدة وال يوجد فرق كبير  ،طريقة
 االجتماعية.في العلوم اإلنسانية والعلوم  استعماالاألكثر  عتبارطرق باثالث  إلىنتطرق 

بمصادر  رافاالعتفي حاالت:  لالتي تستعماألخيرة  هالهوامش هذكما تختلف أساليب توثيق المراجع في  -
-لمقتطفةبالمادة ا التعريف-إضافيةالقارئ بمعلومات  تزويد-على الجدل والمناقشة  المساعدة-المعلومات 

 توضيح بعض المعاني الواردة في البحث.
 اآلتية: توفقا للحاال ستعمالهااحسب طرق Footnotesوعليه تختلف أساليب اإلشارة إلى الهوامش 

  سم المرجع الذي أخذت منه تلك العبارة.افكرة أو عبارة من مرجع يذكر عندما تؤخذ 
  فيفضل  لة،المتسلسإذا كانت هناك فكرة يراد شرحها ولكن وضعها في متن البحث يعترض سير األفكار

في المكان الذي تعود  )*(وأن تشرح مع وضع عالمة نجمة  ،ه الحالة أن توضع في الهامشذفي ه
 إليه.

                                                           
جراءاتهربحي مصطفى عليان، 1  .111 :الدولية ، )د.س.ن(، ص : بيت األفكارعمان، البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه وا 
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  الباحث أن يشير إلى مراجع أخرى تعالج الفكرة نفسها أو في حالة وجود تنبيه أو توجيه فتوضع إذا أراد
 1.اأو تنبيه انجمة في المكان الذي يتطلب توجيه

 علومات م لمؤسسات التي ساعدته وقدمت له أيإذا أراد الباحث توجيه شكر وتقدير لبعض األفراد أو ا
 معنوية.أو مساعدة مادية أو 

 قارئ للرجوع إلى مصادر معينة أو بعض األجزاء في الكتاب التي تعطي معلومات أكثر حول توجيه ال
 2الموضوع.

 :الطريقة التقليدية -1

عدة جامعات منها جامعة  يؤخذ بها فيلذا في عملية التوثيق  اسهل الطرق  تعد من
ن م هذا الكتابي عملية التوثيق العلمي لف تم اعتمادهاوقد ، بيروت وجامعة السعودية

ليه ع هذه الطريقةالمزيد حول معرفة  والباحث الذي يريد ،ناحية التهميش وكتابة المراجع
عمار بوحوش بعنوان" دليل الباحث في المنهجية الدكتور االطالع على كتاب األستاذ 

، والذي يحوي كافة المعلومات عن هذه الطريقة التقليدية وكيفية  وكتابة الرسائل الجامعية"
  .استخدامها

 

 :أم أل أي "" MLAجمعية اللغات الحديثة طريقة -9
مقرها الواليات المتحدة األمريكية،   Modern LanguageAssociationأي جمعية اللغات الحديثة 
حيث أصبح الحقا مرجعا عالميا للكتاب والناشرين  2115سنة  MLA التي نشرت دليل أسلوب أم أل آي

اللغات  والعلوم األدب و  يالكتابة فهذا األسلوب في العلوم اإلنسانية خصوصا في  وُيعتمد ،والطلبةوالباحثين 
 3اإلنسانية بشكل عام .

 يضع الباحث أرقاما محصورة بين هاللين في نهاية المتن:التوثيق في  MLAبالنسبة لطريقة "أم أل أي "  -
 قتباسات بشكل متسلسل، مثال: كل نص مقتبس ويستمر في ترقيم اال

                                                           
 .211 :، ص1111: مؤسسة الوراق، عمان، ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم1
 .116 :، صالمرجع سابق الذكرربحي مصطفى عليان،  2
أفريل  26تاريخ الدخول : ) http://libguides.qu.edu.qa/c.php?g=433556&p=2959279، الموقع اإللكتروني لمكتبة جامعة قطر 3

 .(مساءا 25:21، الساعة 1121

http://libguides.qu.edu.qa/c.php?g=433556&p=2959279
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عالم النشر التقليدي في الوقت الحاضر وفي المستقبل  فيإن صدى التحول سيكون له تأثير ضعيف 
تاحته للباحثين )2القريب ) فالبحث العلمي  (.1(، والمشكلة هي رصد النتاج الفكري وضبطه وتوفيره وا 

صيد إلى ر  األصيل بحاجة إلى المعلومات التي يستخدمها من أجل الوصول إلى حقائق جديدة يضيفها
 ( 1المعرفة اإلنسانية التي بدورها تحتاج إلى نظام يقوم بمعالجتها. )

 الطريقة:ه ذستخدام هاويمكن للباحث عند 
باس مشيرا قتفيها اال التي ورد هانفسقتبس منه في أسفل الصفحة اأن يضع المعلومات عن كل مصدر -2

 منها على النحو التالي: قتبساسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الصفحة التي اإلى 
 .15 ، صالعام، الرأي أحمد، بدر

ل ويقدم معلومات كاملة عن ك ،قتبس منها هجائيااويقوم في نهاية البحث بترتيب جميع المصادر التي 
 مصدر.

يعها وفق ثم يقوم في النهاية بتجم ،قتباسات بشكل متسلسل حتى نهاية البحثأن يستمر في ترقيم اال-1
وغالبا ما يستعمل هذا في  ،ورودها في متن البحث وا عطاء معلومات كاملة عن كل مصدر من المصادر

الكتب فيفضل في صفحة، أما  15و 25البحوث التي تنشر في الدوريات )المقاالت( والتي تتراوح عادة بين 
 1فصل.أن تكون اإلشارة للهوامش في نهاية كل 

 قتباس من الكتب هي:معلومات الواجب ذكرها في حالة االوعليه فال
الطبعة، مكان النشر، الناشر أو الموزع،  .للكتابالعنوان الكامل أو المحرر أو المترجم.  ولقبه المؤلف سما-

 قتباس منها.، الصفحة التي تم االهتاريخ سنة أو النشر
 مثال: 

، 1122 ع،لإلنتاج والنشروالتوزيالجزائر، كنوز  .السياسيةاألساس في منهجية تحليل النظم بومدين، طاشمة. 
 .51ص

                                                           
 .51 ص:،1125العراق: مكتبة مؤمن قريش، ،2،طأصول البحث العلمي في العلوم السياسيةطه حميد حسن العنكبي، نرجس حسين زائر العقابي، 1
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 ،سابق الذكرالمرجع بومدين طاشمة،  ُيكتب:ستعمال المرجع في عدة صفحات افي حالة إذا ما تكرر -
 ص.
 فقطفحات الص وتكون ، ها ولم يفصل بين المرجع مرجع آخرستعمال المرجع في الصفحة نفساأما إذا تكرر -

 نفسه،ص.متباعدة ُيكتب: المرجع 
ومدين ب ُيكتب:ع آخر يفصل بينهما جالصفحة نفسها مع وجود مر ستعمال المرجع في اأما إذا تكرر  -

 ص. ،هنفس المرجعطاشمة، 
Monte Palmer .The interdisciplinary study of politics. New York: Harper and row 
publishers, 1974, p7. 

حات غير متتالية في صف لكنها نفسالصفحة قتباس منه في باللغة األجنبية إذا ما تكرر اال بالنسبة للكتاب-
 ُيكتب:

Op.Cit, p10 
 ُيكتب:فالحقة من البحث  في صفحاتقتباس من الكتاب االأما إذا تكرر -

Monte Palmer, Op.cit., p 19. 
ة اإلسراء، سور  الكريم،القرآن  يلي:أو عدة آيات يذكر ما  قتبس آيةاو ستعان الباحث بالقرآن الكريم اإذا ما -

 .1-5اآليات:

 قتباس من فصل في كتاب فإنه ُيهمش كاآلتي:اال-9-1
 جمعة،ي سلوى شعراو ،" تحليل دور المؤسسة التشريعية في صنع السياسة العامة" نجوى،  محمودإبراهيم  -

 ص، 1114العامة،  ستشارات اإلدارةاو : مركز دراسات القاهرة،تحليل السياسات العامة في الوطن العربي
226 . 
 ُيهمش كاآلتي: الدوريات فإنهقتباس من اال-9-9
ويكون  ،العنوان الكامل للدورية ." العنوان الكامل للمقالة أو الدراسة ".هولقب الدراسةالمقال أو سم مؤلف ا

بوضع خط تحته أو بكتابته بخط خشن، المجلد أو العدد الذي ظهر فيه المقال أو الدراسة، التاريخ الذي 
 1الصفحات.صدر فيه المقال أو الدراسة )الشهر والسنة(، 

 مثال: 

                                                           
 .112:، صالمرجع سابق الذكرربحي مصطفى عليان ، 1
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شؤون  ةمجل ."وضاع التحديات وسبل التطويراأل"التعليم العالي في الوطن العربي  .رشدان عبد الفتاح على-
 .1111، صيف 214مانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد، القاهرة: األعربية

جامعة بومرداس الجزائر، .دراسات قانونية وسياسية ةمجل ."بعوني خالد، "المجلس الوطني لحقوق اإلنسان-
 .1121، جويلية 1العدد 

Thierry de mantbrail, Thomasgomart. « Think tanks à la française ». Le débat, 
gallimart, 2014 /4, n 181. 

 ُيهمش كاآلتي: الجامعية فإنهمن الرسائل  قتباساال-9-7
دكتوراه( الجامعة التي قدمت  ماجستير،نوع الرسالة ) .العنوان الكامل للرسالة.سم الكامل لصاحب الرسالةاال-

 عتمدت فيها الرسالة، الصفحات. مثال:ا السنة التي نوقشت أو  والقسم،فيها الرسالة، الكلية 
أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم  ." مستقبل النظام السياسي الجزائري " محمد.بوضياف -

 .1111 الدولية،السياسية واإلعالم قسم العلوم السياسية والعالقات 
-Mohamed,Ahmidatou. L’état et la recherche scientifique. Thèse de doctorat 
en droit publique, université d’Alger: faculté de droit, 2008-2009. 

 :كاآلتيُيهمش  المحاضرات فإنهقتباس من اال -9-1
 وتوقيتها.طبيعة المحاضرة  ". عنوان المحاضرة"  .سم المحاضرا

تخصص  الرابعة،حاضرات ألقيت على طلبة السنة م ." السياسات وصنع القرار رسم" لشهب. أحمد  مثال:
داري، كلية العلوم السياسية   .1111-1111جامعة الجزائر،  واإلعالم،تنظيم سياسي وا 

 قتباس من الجرائد فإنه ُيهمش كاآلتي:اال-9-1
 حات.الصف (،والشهر والسنة )اليومالتاريخ  العدد، الجريدة،عنوان ." عنوان المقال كامال".كاتب المقال إن وجد

 ،جريدة الشعبخالد حساني. "من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان". 
 .1121أوت2، 21141العدد 

 الشخصية ُتهمش كاآلتي: المقابالت-9-6
ساعة  ،(تاريخ المقابلة )اليوم والشهر والسنة بمقابلته. صفةالشخص.سم الشخص الذي قام الباحث اُيذكر  -

 المقابلة. المقابلة، مكان
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، 1126جانفي 12يوم جتماعي.واال قتصاديرئيس المجلس الوطني االمقابلة مع محمد الصغير باباس. مثال:
 جتماعي، الجزائر العاصمة.واال قتصادياالصباحا، بمقر المجلس الوطني  21الساعة 

 كاآلتي:قتباس من البرامج التلفزيونية واإلذاعية فإنه ُيهمش اال-9-3
 .لبرنامجاتوقيت بث ،البرنامجاإلذاعية، تاريخ بث  سم المحطة التلفزيونية أوا.الحلقةعنوان سم البرنامج. ا

 5يوم  بي،دتلفزيون  المعطل.مراكز البحوث والدراسات في العالم العربي السالح  للنقاش.حصة قابل مثال: 
 بتوقيت غرينتش. 21:11الساعة  ،1121أفريل
 المواقع اإللكترونية: -9-0

لك بفعل وذ ،عتماد على المواقع اإللكترونية من قبل الباحثين في تزايد مستمرأن ظاهرة اال كال ش
ا، ومع تساع نطاقها وحداثتهاعن  المواقع فضالسهولة وسرعة الحصول على المعلومات التي توفرها تلك ال

مصداقية، الألن بعضها يفتقر إلى  ؛ه المواقعذثين توخي الحذر في التعامل مع هذلك ينبغي على الباح
التوجه نحو المعروفة عالميا منها مواقع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الوطنية والجامعات  وبالمقابل

بعض ف ،ومتخصصةومراكز األبحاث العالمية والمكتبات اإللكترونية والموسوعات الصادرة عن جهات معروفة 
ودراسات  ها يسمح بتنزيل كتبكما أن بعض متخصصين،دراسات ومقاالت لباحثين على  وي تالمواقع تح هذه

 سابقا.التي ذكرناها نفسها الطريقة بالحالة يكون التوثيق  هذهوفي  ،PDFأو  Wordعلى شكل
، بيروت، مركز حمو رابي للبحوث 2. طالنظم السياسية والدستورية المعاصرةحسن.طه حميد  مثال:

  www.hcrsiraq.org،11ص ،1121اإلستراتيجية،والدراسات 
 ذكر:ينبغي فقتباس من مقال أو دراسة أما عند اال-
" مؤسسات الفكر والرأي وسياسية الواليات المتحدة األمريكية: وجهة نظر أحد صانعي هاس، ريتشارد. -

محمد  ترجمة:(،األمريكيةدور مؤسسات الفكر والرأي في السياسة الخارجية للواليات المتحدة السياسة ". 
 .1111، نوفمبر)عيمش

http://www.Unesco.state.gov/journals/itps/1102/hass.pdf 
 لتحديث:اينبغي ذكر تاريخ فمعين،نطالقا من موقع إلكتروني اقتباس من تقرير لمنظمة معينة الأما عند ا-

. على موقع المنظمة 1121تقرير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد في الدول العربية الصادر سنة -مثال: 
www.transparency.org  1124-21-2تاريخ التحديث. 

 قتباس معلومات من موقع هيئة أو مؤسسة حكومية نذكر: اعند -

http://www.transparency.org/
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، الساعة 1121أكتوبر  25طلع عليه بتاريخ ا، لكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلميالموقع اإل -
 صباحا. 1:46

https://www.mesrs.dz/ar/-/le-professeur-hadjar-installe-le-noyau-fondateur-
de-l-academie-des-sciences-et-des-technologies-d-algerie 
 
 

ما ( غرافيا)البيبليو التي يجب مراعاتها عند كتابة المراجع سواء في التهميش أو قائمة المراجع  ومن الرموز-
 يلي:
 

 ستخدامهامواضع  ستخداماتها الرمز 
 في حالة وجود أكثر من جزء لمؤلف واحد بالنسبة للمرجع معناها جزء  ج 
 في حالة تكرار عدد الطبعات أو وجود أكثر من طبعة لمرجع واحد معناها طبعة  ط 

ستخدام اتكرار  المرجع نفسه 
 هنفسالمرجع 

 للمؤلف الواحدهنفسفي حالة عدم وجود فاصل بين المرجع 

ستخدام اتكرار  مرجع سبق ذكره 
المرجع مع 

 فاصل 

 لمؤلف واحدهنفسستخدام المرجع افي حالة وجود فاصل بين 

 في حالة وجود مرجع له أكثر من مجلد معناها مجلد م 
 دون تاريخ النشر في حالة وجود مرجع  دون تاريخ د.ت. ن
 في حالة عدم وجود ناشر للمرجع  نشر  دار دون  د.د.ن
 ستخدام الصفحة لتحديد رقمها اتدل على رمز  صفحة  ص 

أكثر من  ص ص
 صفحة

تستخدم في حالة الرجوع ألكثر من صفحة في المرجع في المرة 
 الواحدة 

 
 األجنبية:بالنسبة للرموز في المراجع باللغة 

 

https://www.mesrs.dz/ar/-/le-professeur-hadjar-installe-le-noyau-fondateur-de-l-academie-des-sciences-et-des-technologies-d-algerie
https://www.mesrs.dz/ar/-/le-professeur-hadjar-installe-le-noyau-fondateur-de-l-academie-des-sciences-et-des-technologies-d-algerie
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 ستخدامهامواضع  ستخداماتها الرمز 
IBID  األجنبية على التواليباللغة هنفسلمرجع لالرجوع  المرجع السابق 

OP.CIT كثر أفي حالة الرجوع لمرجع باللغة األجنبية مرتين بينهما مرجع أو  مرجع سبق ذكره
 فاصلة بينها

N.D في حالة عدم وجود تاريخ مدون على المرجع باللغة األجنبية  دون تاريخ 
N.P  في حالة وجود مكان للنشر  دون مكان للنشر 

P: تكون صفحة واحدةعندما  رقم الصفحة 
P P:  ن متتاليتيناعندما تكون صفحت رقم صفحتين 

VOL ختصار لكلمة مجلد ا مجلد 
PART  ستخدم جزء من كتاب يضم أكثر من جزءايكون في حالة و  جزء 
FIG   ـختصار لا وهو شكلFIGURE  ويعني شكل 
N.N  سم مؤلفادون No name  سم المؤلف افي حالة عدم وجود 

Et ,al  وآخرون And others في حالة وجود أكثر من مؤلف للمرجع الواحد 
 بالتصرف  164،161، ص ص، المرجع سابق الذكر، ماهر أبو المعاطي علي:المصدر

 
 أساليب توثيق المراجع في البيبليوغرافيا:-9-9

في نهاية كل بحث يقوم الباحث بعرض كل المراجع التي لجأ إليها في قائمة تضم جميع المراجع 
و قتبس منها بشكل مباشر أو غير مباشر في متن البحث أاستفاد منها الباحث في كتابة بحثه سواء االتي 

 ،وميةلوثائق الحكالتقارير وا –الدوريات  -عتمد عليها ولم يورد نصوصا منها، وتشمل المصادر: الكتبا 
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دكتوراه(، أوراق المؤتمرات والملتقيات، المواد السمعية البصرية بأشكالها –الرسائل الجامعية )ماجستير 
 المختلفة، المقابالت الشخصية، المصادر اإللكترونية بأنواعها المختلفة .

 وعند إعداد قائمة المراجع يجب مراعاة مايلي:
 العربية ومراجع باللغة األجنبية. تقسيم المراجع إلى مراجع باللغة 
  سمه.اترتيب المراجع أبجديا أو هجائيا بداية بلقب المؤلف ثم 
 (.عدم ذكر الدرجة العلمية للكاتب مثال الدكتور )د( أو األستاذ الدكتور )أ.د 
 1وكذلك تكرار أي مرجع أكثر من مرة. ،عدم كتابة رقم الصفحة في التي رجع إليها الباحث 
  كتابة المراجع بطريقة موحدة من البداية إلى النهاية.يجب مراعاة 
 
 

 المراجع:كيفية ترتيب -9-18
باللغة األجنبية. ومن  مراجع-1مراجع باللغة العربية  – 2 قسمين:حيث يقسم الباحث المراجع إلى 

 أقسام:ثم يقسم كل قائمة إلى عدة 
 : الكتب-أ

، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2. طالسياسيةتطور النظريات والمذاهب محمد نصر.  ،مثال: مهنا .2
1116. 

: منتدى العالقات الدوحة، 2 هللا(، ط. )ترجمة: نشوى ماهر كرم مراكز البحث في أمريكاميدفيتز توماس.  .1
 .1125العربية والدولية، 

 : المقاالت-ب
".مجلة ويرالتحديات وسبل التطوضاع ألعربي ا. "التعليم العالي في الوطن اليمثال: رشدان عبد الفتاح عل .2

 .1111، صيف 214مانة العامة لجامعة الدول العربية، العددالقاهرة: األ شؤون عربية،
 : الحكومية الوثائق-ج

                                                           
، 1124، مصر : المكتب الجامعي الحديث ، جتماعيةتجاهات الحديثة في البحوث الكمية و الكيفية ودراسة الخدمة االاال ماهر أبو المعاطي علي، 1

 .151ص 
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 ـه2411ربيع األول عام 21مؤرخ في  12-25مثال: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم 
لجريدة ايتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،  1125ديسمبر  11 ـلالموافق 
 . 1125ديسمبر  11ـ الموافق ل ـه2411ربيع األول  21، الصادرة بتاريخ 12، العددالرسمية

 : (محاضرات - دكتوراه-ماجستير  )رسائلغير المنشورة من  المواد-د
كلية  ام،العقسم القانون  دكتوراه،. أطروحة " ستشارية في الجزائراال دور الهيئات" حكيمة.ناجي  مثال: .2

 .1126-2،1125جامعة الجزائر  الحقوق،
محاضرات لطلبة السنة الرابعة،  .واإلداريةنماذج وأساليب اتخاذ القرارات السياسية  حمد.ألشهب  .1

داري،تنظيم سياسي  تخصص:  .1112-1111 الجزائر،كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة  وا 
 : )الصادرة عن منظمات دولية حكومية أو غير حكومية( التقارير-ه

 مكتوم،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة محمد بن راشد آل   .9889تقرير المعرفة العربي للعام  مثال:
 المتحدة.اإلمارات العربية 

 : و الحصص التلفزيونية أو اإلذاعيةأ البرامج-و
 5يوم  بي،دتلفزيون  المعطل.مراكز البحوث والدراسات في العالم العربي السالح  للنقاش.حصة قابل  مثال:
 غرينتش.بتوقيت  21:11الساعة  ،1121أفريل

 : المقابالت-ز
اإلعالم بمقر كلية  ،1126. يوم جانفي7جزائرالأستاذ اإلعالم بجامعة مقابلة مع أحمد عظيمي.  مثال:

 الجزائر العاصمة.، 1جامعة الجزائر
 : (خ)مقاالت، مواقع.... إلالمراجع اإللكترونية -ح

ة الواليات المتحدة األمريكية: وجهة نظر أحد صانعي رد ." مؤسسات الفكر والرأي وسياسمثال: هاس،ريتشا
محمد  ترجمة:) األمريكية،"، دور مؤسسات الفكر والرأي في السياسة الخارجية للواليات المتحدة السياسة 
 .1111، نوفمبر(عيمش

//www.Unesco.state.gov/journals/itps/1102/hass.pdf:http 
، الساعة 1121جانفي  25عليه بتاريخ  طلعاوالتكنولوجيا، الموقع اإللكتروني لألكاديمية الجزائرية للعلوم  -

 صباحا. 1:11
http://www.aast.dz/ar/index.php 

 

http://www.aast.dz/ar/index.php
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 (:علم النفس األمريكية )جمعية APAطريقة-7
بدأ العمل بمنهجية جمعية علم لنفس األمريكية في الربع األول من القرن العشرين بعدما اجتمعت 

ربولوجيا ومديري األعمال وسعوا إلى وضع مجموعة من اإلجراءات ثمجموعة من خبراء من علماء النفس واألن
 اد.ستشهادات المرجعية لتحسين القراءة والفهم وطرق اإلسنقنين مكونات الكتابة العلمية واالالتي من شأنها ت

نتحال لدراسة، حتى ال يقع الباحث في االضمن العمل أو ا:ستشهاد المرجعي في متن النصاال-7-1
وعان في المتن ن ستشهادالصحيح في متن النص. واال ستشهادااليتقن تقنياتالعلمي يجب عليه أن 

 1وا عادةالصياغة.الحرفي قتباساال
ارة فإنه يوضع بين مزدوجتين تتبعه مباشرة اإلش ة أسطرقتباس الحرفي إذالم يتجاوز األربعففي حالة اال-

المؤلف، سنة  لة)عائوتتضمن عائلة المؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة بين قوسين ، البيبليوغرافية للمرجع
المحلي  نييقتصادية على المستو تسهم الوحدات المحلية في إنعاش الحالة اال مثال:النشر، رقم الصفحة(، 

 (.211، ص1124واإلقليمي للدولة )المبيضين، 
تسبقه اإلشارة جديد و  ويبدأ بسطرقتباس الحرفي أربعين كلمة فإنه يوضع في فقرة مستقلة االإذا ما تجاوز -

 رافية للمرجع على الشكل التالي:البيبليوغ
 ( أنه:1124ويرى المبيضين)

من خالل إتاحة  لمواطنينيسهم تطبيق الديمقراطية في المجتمعات المحلية في تحقيق المساواة السياسية بين ا
المشاركة في صنع السياسات المحلية وزيادة المساواة في حقوقهم المدنية والتي من أهمها حقهم في فرص 
عن آرائهم فيمن يتولى إدارة شؤونهم المحلية وحقهم في تكوين الجماعات السياسية المدافعة عن  التعبير
 فتئات السلطات المركزية علىاوالحد من تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية ما يحول دون  حقوقهم،
 (261المواطن. )صحقوق 

وأكثرها شيوعا وهي تعتمد على الفكرة المراد  ستعماالاأما في حالة إعادة الصياغة وهي الطريقة األكثر -
غة الجمل يعاد صيا الطريقة أن شروط هاتهستشهاد بها ومن ثمة إعادة صياغتها في سياق النص، من أهم اال

 2ألصلي.اغ طول المقطع و كتفاء بتغيير بعض الكلمات فيها، كما يجب أن يقارب المقطع المصكاملة وعدم اال
 افية:البيبليوغر  اإلشارة-7-9

                                                           
، بيروت: شبكة المعلومات 6طستشهاد المرجعي، األطروحات والرسائل الجامعية العربية: األخالقيات، التنظيم واال، دليل صياغة مراد إسطفان وآخرون 1

 .11ص:، 1121العربية التربوية شمعة، 
 .11 :صالمرجع سابق الذكر، مراد إسطفان وآخرون، 2
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ين حيث توضع ب الصفحة،رقم  النشر،سنة  المؤلف،سماهي ؛ عناصر أساسية  ةتتألف من ثالث
 (.55ص، 1111والذنيبات،مثال )بوحوش  قوسين،

وقد أكد  ثال:معاد كتابتها بين قوسين تال فإنه م المؤلف أو سنة النشر في المتن ساوفي حالة ذكر 
أنه ال بد من توافر عدة خطوات حتى نلجأ لألسلوب التاريخي  ،1111بوحوش والذنيبات في دراستهما سنة 

 . (211في البحث )ص
سشهاد بدراستين أو أكثر في الوقت نفسه، ُتذكر البيانات البيبليوغرافية في حالة ما إذا أراد الباحث اال-

 (.1111بوحوش والذنيبات  .1124، )طاشمةبنقطة مثال  وُيفصل بينهماللدراستين 
في حالة عدم معرفة أو عدم وجود صاحب الدراسة ُيستبدل لقب المؤلف بعنوان الدراسة ويوضع بين عالمات -

 1.(2111مثال ) "المناخ والطقس"،  التنصيص.
ختصار األول متبوعا باال ستشهادسم الهيئة كامال في االاُيكتب  هيئة،في حالة كان المؤلف منظمة أو -

 الالحقة. ستشهاداتفي االختصار تمد االوُيع *المعتمد بين معقوفتين
 (.1111األغذية والزراعة لألمم المتحدة ]فاو[،  )منظمةستشهاد األول في اال مثال:
 (.1111، )فاوستشهادات الالحقة في اال      

ستشهاد بدراسة أجنبية يجب ذكر لقب المؤلف باللغة العربية في متن النص وا عادة كتابته كما ورد العند ا-
غة المرجع في قائمة المراجع بالل علىفي لغة الدراسة األصلية داخل القوسين لتمكين القارئ من التعرف 

 األجنبية.
 عام.بعد  افي التزايد عام ( أن مراكز الفكر حول العالم آخذةGann ,2014Mc): يؤكد ماكغانمثال
 تصاالت والمقابالت الشخصية:اال  تهميش-7-7

ذكر ت تُ تصاالت أو المراسالت أو المقابالمرجعي كاالستشهاد التصال شخصي في االاب ستعانةعند اال
سم المتصل، اتصال في متن النص فقط من دون ذكرها في قائمة المراجع وفق مايلي )المعلومات المتعلقة باال

 تصال(.االتصال، تاريخ اال نوع

نهجية معض القواعد المتبعة وفق بفي نهاية العمل أو الدراسة، بالنسبة ل المراجع:قائمة  ةكتاب -7-1
APAفإن: 
 النص.تصاالت الشخصية واإللكترونية ال ُتذكر في قائمة المراجع فقط ٌتوثق في اال 

                                                           
 .42 :، صالمرجع نفسه1
 المعقوفتين = ]   [ *
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 ت العمل ُيستبدل الحقل المفقود بالعبارا في حالة عدم ذكر سنة النشر أو مكان النشر أو الناشر على
 التالية:

 )د.ت( بالعربية.( باألجنبية وn.dدون تاريخ) -    
 )د.م( بالعربية. ( باألجنبية وn.pدون مكان ) -    
 ) د.ن ( بالعربية .( باألجنبية وn.pدون ناشر ) -   

  ينص دليل الجمعية األمريكية لعلم النفس على وجوب ذكر الرابط اإللكتروني للمرجع تسهيال لعملية
 سترجاع.اال

  مباشرة  ...[]....( بين معقوفتين  ةفوتوغرافي، صورة )فيديونوع الملف مثال  إضافات علىتوضع أي
 بعد العنوان. 

 قائمة المراجع:
عمان: مكتبة دار المدخل إلى علم النفس.  (.9889) المعايطة،سعيد حسني ، جودت والعزة، بنو جابر

 الثقافة للنشر والتوزيع.
 ،الحوار المتمدن(، قراءة في منظور الفكر السياسي السوري ياسين الحافظ. 1121تركماني، عبد هللا، )

(1211.) 
 العناصر األساسية للمرجع البيبليوغرافي:-

 يلي: ويتكون مما
 المؤلفون -المؤلف

 اريخ النشر ت
 من كتاب، جزء من موسوعة...( مقال، فصلعنوان العمل )

 الوعاء )عنوان الدورية، عنوان الكتاب ......(
 الصفحات.رقم المجلد، رقم العدد، أرقام 

 مكان النشر: الناشر 
 سترجاع ومصدرهتاريخ اال

 
ويفصل  ،المراجع البيبليوغرافية بلقب عائلة المؤلف أبدتالنفس حسب دليل الجمعية األمريكية لعلم 

مراجع باللغة للهذا بالنسبة  األخير هسماو لقب المؤلف  )&( قبلوعالمة  بفاصلة، ئهموأسماب المؤلفين القأبين 
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 لقاب المؤلفينأ و( بينويفصل حرف العطف ) هسماو المؤلف  يكتب لقبأما المراجع باللغة العربية ف،األجنبية
 .ئهموأسما

 1ع البيبليوغرافي بعنوان العمل.جسم المؤلف يبدأ المر اوفي حالة عدم وجود 
 بالشكل التالي: يكتبإذا كان المرجع باللغة األجنبية 

. Publish
er 

: Place of 
publish

er 

. Edition 
(ed) 

. Volume
  

Number 

. Book 
title 

. (year) . Author 

مكان  : سم الناشرا .
 النشر

رقم  .
الطبعة 

إن 
 وجدت

رقم الجزء  .
 إن وجد

عنوان  
 الكتاب

سنة  .
 النشر

 المؤلف .

 
سم عائلة المؤلف أو الشهرة ثم الحرف اسم المؤلف كامال بل يكتب افي المرجع األجنبي ال يكتب  مالحظة:
 2سم أبيه.امن  سمه،والحرف األولامن األول 

 البيبليوغرافي:ترقيم البيان 
 توضع النقطة: -

  (:المؤلف،التاريخ،عند نهاية .)العنوان 
 .عند نهاية البيان البيبليوغرافي 

 الفاصلة:توضع  -
  واسمه.بين لقب المؤلف 
 .بين سنة النشر والشهر 
 .بين عنوان الدورية ورقم المجلد 
 .بين رقم العدد والصفحات 
  سم الجامعة والقسم والمكان في حالة الرسائل الجامعية.ابين 

                                                           
 .41 :، صسابق الذكرالمرجع مراد إسطفان وآخرون،  1
مية، جتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال، كلية العلوم االقتباس تبعا لطريقة جمعية علم النفس األمريكيةالتوثيق واالعبد اللطيف النافع،  2

 .21 :ص
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 يكون وفق ما يلي: المراجع:كتابة المقاالت في قائمة  -
 
 

 المؤلفون  –المؤلف 
 تاريخ النشر
 عنوان المقال

 الدورية( )عنوانالوعاء 
 أرقام الصفحات-رقم العدد-رقم المجلد
 الموقع اإللكتروني( سما)سترجاعمصدر اال

 
م رقم المجلد )رق الدورية،عنوان عنوان المقال.  (.الشهر، اليوم السنة،سم المؤلف. )القب المؤلف، 

 سم الموقع اإللكتروني. امن موقع:  سترجعاالمقال. رقم صفحة نهاية -العدد(، رقم صفحة بداية المقال
 أمثلة:

 دورية:مقال في -
والدراسات في البحث العلمي وصنع  مراكز الفكردور  .، جانفي(1121. )وطارق، أسعد الخزندار، سامي
 .41- 11، 6العدد  ،والقانون . دفاتر السياسة السياسات العامة

 إلكترونيا:سترجع امقال في دورية -
 ،الحوار المتمدن(. قراءة في منظومة الفكر السياسي السوري ياسين حافظ. 1121 )هللا. تركماني، عبد 

 سترجع من موقع الحوار المتمدن.ا(، 1211)
 صحيفة:مقال في -

(. من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. 2،ت، أو 1121حساني، خالد. )
 .21141، العدد جريدة الشعب

 مقال في صحيفة دون مؤلف:-
 ، العددالبالدجريدة ( 25، ي ، فيفر 1125)الجنوب. بوتفليقة يترأس المجلس األعلى لألمن لبحث حراك 

4615. 
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كتاب 
     جماعي

 
 
 المراجع:الترتيب البيبليوغرافي لقائمة -7-1
 كيفية كتابة الكتب:-

 المؤلفون -المؤلف
 تاريخ النشر

 عنوان الكتاب
 رقم الطبعة

 مكان النشر: الناشر
 سترجاعمصدر اال

 :النشرمكان  (.رقم الطبعةالفرعي. ) الكتاب: العنوان. عنوان النشر( )سنةالمؤلف.  سماالمؤلف، لقب 
 1.الناشر
(، 4ط. )واألدوات االقترابفي التحليل السياسي المفاهيم المناهج  (. المنهجية1114) محمد.شلبي، مثال: 

 الجزائر: دار هومة. 
 مترجم:مثال لكتاب -

 الناشر. ر:النش. بلد الطبعة(رقم  ،هولقب المترجم سما)عنوان الكتابالنشر(.  المؤلف. )سنةسمالقب المؤلف، 
)ترجمة رشا بنت عمر السدحان(. الرياض: معهد اإلدارة  تحليل السياسات العامة(. 1126د.دن، وليام.)

 العامة. 
 كيفية كتابة فصل من كتاب:-

 عنوان الكتاب (،سم المحرر الكتاب)محررافي  الفصل،سم المؤلف. )سنة النشر(. عنوان القب المؤلف، 
 . مكان النشر: الناشر.الفصل(صفحة نهاية  –صفحة بداية الفصل  الطبعة،)رقم 

بد حافظ عالتحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، في  (. أثر1116)محمد. مثال: بوبوش، 
 ( بيروت:41ص-11، ص2)ط اآلفاق الوطنية والحدود العالمية :والسلطةالسيادة الرحيم وآخرون)محرر(، 
 العربية.مركز دراسات الوحدة 

                                                           
 .51 :، صالمرجع سابق الذكرمراد إسطفان وآخرون، 1
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كتاب 
     جماعي

 
 
 كتابة البيان البيبليوغرافي لمؤتمر أو ندوة:-

سم المؤسسة. اسم الندوة أو المؤتمر/ا. العمل نعنوا (.، اليومالسنة، الشهر)المؤلف.  سمالقب المؤلف، 
 المكان.
كل بيانات ُيعتمد الشاعدة سترجعت إلكترونيا من اإلنترنت أو من قاستعانة بورقة ندوة أو مؤتمر عند اال
 اإللكتروني.سم الموقع استرجع من موقع: االمبين سابقا وُيضاف في آخره عبارة  األساس

 الملتقى الوطني. والفواعلالسياسة العامة دراسة في المفاهيم (. 11-16،، أفريل1111. )مثال: بارة، سمير
 سعيدة.امعة موالي الطاهر. األول حول السياسات العامة ودورها في بناء الدولة والمجتمع، ج

 الجامعية:كتابة البيان البيبليوغرافي للرسائل -
 العنوان الفرعي )نوع األطروحة الرسالة:األطروحة / المناقشة(. عنوان لمؤلف. )سنةا سمالقب المؤلف، 

 الكلية،القسم.الجامعة،  سماالجامعة: (. مكان اهاومستو 
 ةطروحأ)تأثير المنظمات غير الحكومية في السياسة العامة العالمية (. 1125-1124)العابدين. معو، زين 

داري(. باتنة: جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  دكتوراه، تخصص: تنظيم سياسي وا 
 العلوم السياسية.

 كتابة البيان البيبليوغرافي للمواد من موقع على اإلنترنت:-
 لموقع:افي يوم شهر سنة من  سترجعا، المحتوى عنوان ، اليوم(. سنة، الشهر)سم المؤلف. القب المؤلف، 

 الموقع يكتب كامال.
زائر تجربة ثانية يهددها صراع األعلى للشباب بالج سالمجل (.21ماي 1121)المجيد. رمضان، عبد 

المركز الديمقراطي العربي، برلين.    :من موقع 1121جانفي  21سترجع في انتماءات والمصالح، اال 
https://democraticac.de/?p=46583 

 الشخصية: تصاالتكتابة البيان البيبليوغرافي لال -
تصال ا" وعبارةه سماو المتصل ستشهاد بلقب فقط يتم اال المراجع،تصال شخصي في قائمة اأي  تضمينال يتم 

 1النص.تصال بين قوسين في متن الشخصي" وتاريخ ا
 

                                                           
 .65 :، صالمرجع سابق الذكرمراد إسطفان وآخرون،  1

https://democraticac.de/?p=46583


[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  109  

 

كتاب 
     جماعي

 

 :Chicago styleطريقة شيكاغو -7
 
بواسطة مطبعة جامعة شيكاغو، وتعد واحدة من أدلة االستخدام األكثر استخداًما واحتراًما  2116نشرت عام 

األمريكية ،  اإلنجليزيةفي الواليات المتحدة"،  يركز الدليل المنهجي لطريقة شيكاغو بشكل خاص على اللغة 
ويتناول جوانب الممارسة التحريرية، بما في ذلك القواعد اللغوية واالستخدام، باإلضافة إلى إعداد المستندات 
وتنسيقها. يتم استخدامها في بعض منشورات العلوم االجتماعية، خاصة الدراسات التاريخية، كما أنها أساسية 

 1.ولوجيا األمريكية وورقة األنماط لمنظمة المؤرخين األمريكيينلكل من دليل أنماط جمعية األنثروب
 
 الهوامش/ الحواشي وفق طريقة شيكاغو:-1-1

 .في نمط شيكاغو، ُتستخدم الحواشي السفلية أو التعليقات الختامية لإلشارة إلى أجزاء من العمل في النص
 .عادة صياغةلالستشهاد من المصدر، يتم وضع رقم مرتفع بعد اقتباس أو إ      
 .يجب أن تظهر أرقام االقتباس بترتيب تسلسلي-
 .يتوافق كل رقم بعد ذلك مع استشهاد أو حاشية سفلية أو تعليق ختامي     -
 يجب أن تظهر التعليقات الختامية على صفحة التعليقات الختامية -
قبل صفحة يجب أن تظهر هذه الصفحة و  توسيط في األعلى Notes يجب أن تكون الصفحة بعنوان -

 .المراجع مباشرةً 
 .2يجب أن تظهر الحواشي السفلية في أسفل الصفحة التي تتم اإلشارة إليها   -

  وجد كول أن "العظام كانت هشة للغاية" . :مثال
 .ثم يشير كل حرف مرتفع إلى استشهاد رقمي في الحواشي السفلية أو التعليقات الختامية

                                                           
1https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicago_Manual_of_Style, le 1mai 2019 , a 11 :23 am 
 
2https://www.citefast.com/styleguide.php?style=Chicago&sec=inte, le 3  mai2019 , a 17 :23 pm 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicago_Manual_of_Style
https://www.citefast.com/styleguide.php?style=Chicago&sec=inte


[Année] منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية   

9102ألمانيا –إصدار المركز الديمقراطي العربي للدارسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين  110  

 

كتاب 
     جماعي

مرجع الوارد في النص ، يتوجب تضمين االسم األول للمؤلف واالسم في أول مرة يتم فيها اإلشارة إلى ال-
 مثال .مكان نشره واسم الناشر والسنة والصفحات المرجعية( ،GI*األخير للمؤلف وعنوانه ) و يكتب 

 (، ص1111جيمس سميث، الحرب األولى واألخيرة، )نيويورك،هاميلتون، -2
 بالفعل ، فيمكن اختصار االسم األخير للمؤلف وعنوانه المختصرإذا كان االقتباس قد تم االستشهاد به - .1 

إذا تم الرجوع إلى االقتباس مباشرة قبل ذلك ، - .112-111سميث،األول، :مثال .ورقم الصفحة المشار إليه
  .فقد يتم تقصير المالحظة إلى أبعد من ذلك مع المرجع نفسه مع رقم الصفحة

 .1161المرجع السابق، :مثال
. أن 1. أال يفصل فاصل، 1. أن يتكرر المرجع، 2شروط وهي : 03 المكان نفسه إذا توافرت " كتبكما يُ -

 .تتكرر الصفحة نفسها
 فقط من دون ذكر رقم الصفحة؛ ألنه  " المكان نفسه " كما ُيكتب-

)الجزائر: ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،الذنيبات محمد محمود، ، بوحوش عمار
.14-11( ص ص، 1111، 1المطبوعات الجامعية، ط  

 فيكتب اسم المؤلف األول ونكتب )وآخرون(. 03 أما إذا كان أكثر من -
 .115-15ص.  (،ص2004 دار وائل، :عماناإلعالم والدعاية ) مثال:أحمد بدر وآخرون،

 .كل مؤلف بمقالتها لخاصة يكون لمجموعة منا لمؤلفين، :كتاب جماعي بمقاالت-
عنوان الكتاب  في اسم محرر الكتاب أو المنسق، "عنوان المقالة بين ظفرين" اسم الكاتب)كاتب المقال(،  -

G.I (الصفحة. دار النشر،الطبعة، :مكان النشر ،)سنة النشر 
ياسة تحليل الس في"،الشعراوي سلوى جمعة، "تحليل السياسات العامة في القرن الحادي و العشرينمثال: 

، تحرير. سلوى الشعراوي جمعة )القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، الوطن العربيالعامة في 
 .111(، ص.1114

 : . مقالة في مجلة-
سنة النشر والشهر أو  ) (،  م)مجلد(،ع)عددG.I ،اسم المجلة "عنوان المقالة " اسم الكاتب ولقبه، -

 .الفصل(،الصفحة

                                                           

G I * و معناها المرجع يكتب  بخط خشن ،GRAS   و مائل،Italique  
1Ibid 
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كتاب 
     جماعي

-21دد،) العالحوار المتوسطي، امة العالمية والمفهوم الحكم العالمي"مثال :بوريش رياض، "السياسة الع -
 .61 -56( ص ص ،  1126ديسمبر 24

ُتكتب كل صفحات المقالة)بدايتها نهايتها(حتى لو استشهد الباحث بسطر واحد من صفحة واحدة فقط  -
 .منا لمقال

 : . القرآن الكريم -
 .115) ) البقرة،اآلية سورة :مثال . السورة،رقماآلية اسم -
 :معارف أودائرة موسوعة أو قاموس مصطلح في -
 إن النشر،الطبعة دار :النشر ولقبه،)مكان المؤلف ، اسمG.Iالموسوعة أو القاموس اسم -

 .،الصفحة " ... وجدت،السنة(،"مادة
 ،ص" الدبلوماسية مادة " (،1994 النهضة، دار : البعلبكي)القاهرة ، منير الوسيط المعجممثال :
 .212، 211ص.

 : الجامعية والرسائل . المذكرات -
منشورة  غير ...... رسالة G.Iاألطروحة أو الرسالة أو المذكرة عنوان ولقبه، الباحث اسم -

 .الكلية،السنة(، الصفحة:)الجامعة
، أطروحة دكتوراه غير تأثير المنظمات غير الحكومية في السياسة العامة العالميةمعو زين العابدين، 
داري )جامعة الحاج لخضر باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  منشورة، تخصص: تنظيم سياسي وا 
 .11(، ص 1125- 1124العلوم السياسية، 

 : الدولية الهيئات أو المنظمات عن الصادرة . المنشورات -
 تاريخ أو الوثيقة،السنة الوثيقة،عنوان أصدر الذي التي أصدرت الوثيقة،الفرع الهيئة أو البلد -

 .صدورها،الصفحة
تقرير  ، المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعيالشعبية،  الديمقراطية الجزائرية الجمهورية :مثال -1

 .5، ص 1111جوان  1،  عن الدورة العشرين
 : جريدة في . مقالة

 : مباشرة يكتب الكاتب مجهولة كانت إذا - -
  .الجريدة ،الصفحة صدور ،العدد،تاريخ G.Iالمقالة"، اسم الجريدة "عنوان
 04 . ،ص.  2007 أفريل 16 ،اإلثنين 2 ،ع.الشعب جريدة :مثال
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 : ُوجد  كاتب المقالة فُيكتب أما إذا
 ، العدد،التاريخ،الصفحة. G.I الجريدة ،اسم "لمقال عنوانا "ولقبه،  الكاتب اسم

، الشعب وق اإلنسان"،خالد حساني، "من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان إلى المجلس الوطني لحقمثال :
 .21، ص 1121أوت2، 21141العدد 

 المرجع محاضرة عامة، يذكر:-
 اسم المحاضر، محاضرة بعنوان:....، الهيئة المنظمة، المكان الذي ألقيت فيه المحاضرة، المدينة، البلد،

 التاريخ )اليوم، الشهر، السنة(.
 المرجع حصة تلفزيونية أو إذاعية، يذكر:-
)القناة(، اسم المنشط، أسماء المشاركين في الحصة، عنوان الحصة، القناة، البلد، )اليوم، اسم المصلحة  -

 الشهر، السنة(.
 المرجع شريط وثائقي، يذكر:-

 اسم المصلحة )القناة(، اسم المعلق، شريط وثائقي بعنوان...، البلد، التاريخ،)اليوم، الشهر، السنة(.
 :اإللكترونية المواقع-

 الموقع )اليوم على االطالع ، تاريخG.Iكامال الموقع نكتب :في " المقال، عنوان " ولقبه، الكاتب اسم -
 والسنة(. والشهر والسنة -

 . 21/21/1125 ، إطالق مركز الشروق للدراسات اإلستراتيجيةمثال : عبد الحميد عثماني و آخرون 
- http://www.echoroukonline.com/ara/articles/191911.html 
 

 األجنبية باللغات المراجع على تنطبق والطريقة القواعد هذه نفسمالحظة:
  = Loc. cit نفسه المكان-
  = ibidنفسه المرجع-
  = op.citسابق مرجع-

 
 :المراجع قائمةكتابة  -1

 التالية: تراعي الضوابط بالنسبة لترتيب المراجع فإنها يجب أن
 ضظغ( خذ شتث سقر سعف كلمن حطي )أبجدهوز" أبجديا " ترتيبا البحث آخر في المراجع ُترتب-

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/191911.html
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 األجنبية. اللغات ثم العربية باللغة بالمراجع نبدأ-
 ثم الجرائد و والدوريات المجالت ثم الكتب ثم الرسمية الوثائق السماوية )القرآن...(ثم بالكتب نبدأ-

 االلكترونية المواقع المنشورة،ثم غير الدراسات أو واألبحاث الندوات ثم الجامعية الرسائل
 الترتيب. بنفس األجنبية باللغات المراجع ترتب-

 و فيما يلي بعض األمثلة عن كيفية ترتيبها 
 كتاب لمؤلف واحد:

 .2111، 5النهضة،ط مكتبة :القاهرة .السياسي التحليل .ربيع،حامد
 مؤلف: من ألكثر كتاب-

الجزائر: ديوان  مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث.بوحوش عمار والذنيبات محمد  محمود. 
 .1111، 1المطبوعات الجامعية، ط

 ونكتب )وآخرون(. األول المؤلف اسم ، فيكتب03من كان عدد المؤلفين أكثر إذا أما -
 .2004 وائل، دار :عمان .والدعاية اإلعالم .وآخرون  بدر،أحمد

 بمقاالت: جماعي كتاب-
لعامة في تحليل السياسة ا في"،الشعراوي، سلوى جمعة، "تحليل السياسات العامة في القرن الحادي والعشرين

 (.1114، تحرير . سلوى الشعراوي جمعة ) القاهرة: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، الوطن العربي
 مقالة في مجلة:

ديسمبر 24-21،) العددالحوار المتوسطيرياض، بوريش،"السياسة العامة العالمية والمفهوم الحكم العالمي"، 
1126.) 

 :معارف دائرة أو موسوعة أو قاموس مصطلح في -
 .1994 النهضة، دار: القاهرة.الوسيط المعجم .منير البعلبكي،

 الجامعية: والرسائل المذكرات -
، أطروحة دكتوراه غير تأثير المنظمات غير الحكومية في السياسة العامة العالميةمعو، زين العابدين، 

 .1125- 1124منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
 مقالة في جريدة: -

د ، العدالشعب اإلنسان"،خالد حساني، "من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان إلى المجلس الوطني لحقوق 
 .1121أوت2، 21141
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 المرجع محاضرة عامة، يذكر: -
اسم المحاضر، محاضرة بعنوان: الهيئة المنظمة، المكان الذي ألقيت فيه المحاضرة، المدينة، البلد، التاريخ 

 )اليوم، الشهر، السنة(.
 
 
 المرجع حصة تلفزيونية أو إذاعية، يذكر: -

اسم المنشط، أسماء المشاركين في الحصة، عنوان الحصة، القناة، البلد، )اليوم، اسم المصلحة )القناة(، 
 الشهر، السنة(.

 المرجع شريط وثائقي، يذكر:-
 اسم المصلحة )القناة(، اسم المعلق، شريط وثائقي بعنوان...، البلد، التاريخ، )اليوم، الشهر، السنة(.

 المواقع اإللكترونية: -
 .21/21/1125 ، إطالق مركز الشروق للدراسات اإلستراتيجيةرون عبد الحميد عثماني وآخ

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/191911.html  

 الخطة إلى فهرس بعد كتابة البحث: تحويل-6
يكون الفهرس في نهاية البحث تدون فيه مواد البحث تحت عنوان محتويات البحث أو فهرس 

هذا في وسط أعلى الصفحة وتندرج تحته تفاصيل البحث وفق تقسيم موضوعاته من أبواب  المحتويات ويقع
س ر ويدخل ضمن هذا التقسيم فهارس الخرائط وفهارس الجداول وفها وفروع،أو فصول ثم مباحث ومطالب 

 الفهرس.األشكال في فهارس مستقلة، لكنها تجتمع كلها تحت عنوان 

 
 
 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/191911.html
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 :الفصل السادس
 وارتباطها بمواضيع البحوثمناهج البحث العلمي 

 
 نسانيإليس هناك تقدم في أي جانب من جوانب المعرفة، إال عن طريق البحث. فالبحث هو سلوك 

معالجتها.  توفهم أسبابها وآلياهاوتفسير استقصاء صحة معلومة أو فرضية أو توضيح ظاهرة إلى منظم يهدف 
منهج بحث علمي في استقصاء صحة هذه المعلومة، بحيث تجعل من مقوالته  إتباعهو  وما يجعل العلم علما
 قابلة لإلثبات والنفي. 

لوم األكثر داللة في منهجية الع لذا جاء هذا الكتاب ليقدم للقارئ المتخصص، عرضا شامال للجوانب
االجتماعية المتبعة في دراسة الظواهر االجتماعية. فالعلوم االجتماعية مثلها مثل باقي العلوم تحاول استخدام 

 المنهج العلمي في دراستها من أجل الوصول إلى نتائج يعتد بها. 
اب إال أن ما يع ،لبحثحيث تعددت وتنوعت المناهج بتعدد التخصصات العلمية وتنوع مجاالت ا
ث فرغم تعدد مناهج البح على هذا التعدد هو عدم وجود معايير علمية لتصنيف المنهج وطرق توظيفها.

. نا نفتقد بشكل كبير حاليا لمعلم منهجيتجعل العقود الماضية لعارمة خالظهرت هنالك فوضى وتنوعها 
 تقنيات وأدوات وأنواع...فاألمر يتعلق بعلم المنهجية، وما يدور في فلكها من 
 بعض التوجيهات وكذا من أجل تبيان الترابط وا عطائهلذا جاء هذا الكتاب خصيصا لتنوير الباحث 
 بين مواضيع البحث والمناهج المالئمة لكل بحث. 

 أنواع المناهج البد من معرفة مدلول المنهج: لىقبل التعرف بالتفصيل ع
الباحث الختيار المعلومات التي يجمعها. وهي الطريقة المحددة  لكهسالمنهج هو الطريق أو المسار الذي ي

الباحث من نقطة إلى نقطة أخرى. أي هي عبارة عن عدد من الخطوات المنظمة التي  اإلنسانالتي توصل 
 يعد. إذ هاأهدافو  تسهم في تنفيذ البحث باألسلوب الصحيح، وترتبط مناهج البحث العلمي بمشكلة الدراسة

ريقة علمية منظمة من أجل حل اإلشكالية. فالمنهج بتعبير آخر هو بمثابة الطريق الذي يسترشد به المنهج ط
الباحث للوصول إلى النتائج واألهداف المبتغاة وذلك عن طريق توظيف أسس المنهج وعناصره وخطواته، 

بة. إال هجية مركوعلى ذلك ينبغي أن يتطابق المنهج مع موضوع البحث، ويمكن أن يعتمد الباحث على من
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من االرتباك والتشويش لدى الباحث  اأنه ال ينبغي ذكر عدد كبير من المناهج ألن هذا األمر يخلق نوع
 1والقارئ معا.

 ىفالعلوم االجتماعية التي نحن بصددها هي عبارة عن مجموعة من التخصصات األكاديمية التي تعن
المنهج التجريبي أساس هذه العلوم. وتشمل العلوم  يعدبالمجتمع والعالقة بين األفراد داخل المجتمع، و 
تصاد قاالو القانون و علم االجتماع و علم النفس و علم التاريخ و االجتماعية جملة من العلوم كالعلوم السياسية 

وهذا ما يجعل في الحقيقة من الظاهرة االجتماعية ظاهرة معقدة بمكوناتها المتعددة والمتنوعة، وهو األمر 
إلى طلب االستعانة بمناهج غير المنهج  ما يؤدي به  ع الباحث إلى طلب االستعانة بعلوم أخرى الذي يدف

 .الذي يعتمده تخصصه ضمن إطاره المعرفي الخاص
فالظاهرة السياسية مثال مجتمعية بطبعها إذ ال تصور لها خارج وجود مجتمع تنتظم حياته ضمن 

ة لك كامنا في أن الظواهر المجتمعية ليست جميعها بالضرور توافقات صريحة أو ضمنية. لكن يظل الفرق مع ذ
  سياسية.

كذلك يمكن القول إذا كانت العلوم الطبيعية قد استطاعت أن تطور أدوات دقيقة لدراسة الظواهر 
دراسات  جراءإالداخلة في نطاقها فإن علم السياسة ليست لديه بعد مثل هذه األدوات التي تجعله قادرا على 

ل أهداف وعمليات الدولة ونظمها المختلفة. ومن ثم فإن االستعانة بالمنهج العلمي في الدراسات منظمة حو 
السياسية إنما تمثل مطلبا حيويا. وجدير بالذكر أن مناهج البحث في السياسة قد حظيت باهتمام عدد غير 

رين من العلماء وآخ Karl Popper وكارل بوبر John Deweyقليل من الدارسين نذكر منهم جون ديوي 
 2االجتماعيين الذين أسهموا في تطوير مناهج البحث السياسي.

منازعته للعلوم و  تهوليون علوم السياسية المتمثلة خاصة في مرونة هذا العلمالوكذلك نتيجة لخصائص 
االجتماعية األخرى. فعلم السياسة عند تفسيره للظواهر ومحاولة فهمها يستعين بالعلوم األخرى. بمعنى أن 

لسياسة. وحتى الفلسفة تتنازع جميعها مع علم ا االعلوم مثل القانون الدستوري واالقتصاد والتاريخ والجغرافي
وبالتالي نتساءل ماهي المناهج التي العلوم االجتماعية.  وية في إطارضوهذا ينطبق على كل العلوم المن

 يمكن استخدامها لدراسة الظواهر، المنهجية القانونية التي يعتمدها القانون أم المنهجية التاريخية أم المنهجية
 السوسيولوجية أو الكمية أم المنهجية التحليلية االستنباطية؟

 

                                                           
 .15، ص: 1111، الرياض: مكتبة الرشد، كتابة البحث العلمي صياغة جديدةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  1
 .1ص: ، 1115د م ن: دار عطوة للطباعة، ، علوم السياسية دراسة في األصول والنظرياتمحمد نصر مهنا،  2
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 اختالف المناهج باختالف المواضيع: -1
الحقيقة هناك نوع من الفوضى في المناهج كما أسلفنا الذكر، فهناك من يقسم المناهج إلى مناهج  في

فلسفية ومناهج تفسيرية. وهناك من يقسمها إلى مناهج تأملية ومناهج شبه تأملية ومناهج علمية. وهناك من 
يصنفها من ة، وهناك مناهج التحليليالمناهج االستنباطية والمناهج االستقرائية وال خدمفيست امختلف ايضع تقسيم

ومناهج حسب أسلوب التفكير. وهناك العديد من التصنيفات األخرى وكل تصنيف  اإلجرائيحسب األسلوب 
يتناول الموضوع من زاوية مختلفة، وعلى القارئ أن يتأمل في المنطق الذي ارتكز عليه التصنيف والقواعد 

بالذات، فهذه القواعد التي تحكم التصنيف هي أكثر أهمية من المؤلف لوضع هذا التصنيف ها التي اعتمد
 التسميات والتصنيف نفسه.

ْن أجل الَكشف َعن  حيح لسلسلة مَن األفكار الَعديدة، إمَّا م  في رأينا أن المنهج هو فن التَّنظيم الصَّ
للمناهج  يكون هناَك اتجاهانحقيقة مجهولة لدينا، أو م ن أجل الَبرَهنة على َحقيقة ال يعرفها اآلخرون، وبهذا 

من حيُث اختالف الَهَدف، أحدهما يكشف عن الحقيقة ويسمى منهج االختراع أو التَّحليل، والثاني يَسمَّى منهج 
 .التَّصنيف

عن  زلةعوفي الحقيقة كل هذه المناهج تخدم بصورة أو بأخرى البحث السياسي، واستخدام كل منها من
ضم قواعد عامة ومحددة لكل موضوعات علوم السياسية. وعلى هذا األساس سوف ياألخرى ال يمكن أن 

 نحاول أن نذكر جملة من المناهج المستعملة لدراسة الظاهرة السياسية. 
هو و ما هو شائع ومستخدم بصفة واسعة في وسط الباحثين  علىعرج نقبل ذلك سوف  هإال أن

السابق  بذاته؟ وكما تم التعريف بالمنهج في امنهجا قائمة حقيقالوصف يعد ، هل بالمنهج الوصفياالستعانة 
لتي الطريقة المحددة ا والباحث الختيار المعلومات التي يجمعها. وه سلكهالطريق أو المسار الذي ي بأنه

عبارة عن عدد من الخطوات المنظمة التي تسهم  وأي ه ،الباحث من نقطة إلى نقطة أخرى  اإلنسانتوصل 
المنهج طريقة علمية منظمة من أجل حل اإلشكالية. فالمنهج  يعدباألسلوب الصحيح، و  في تنفيذ البحث

بتعبير آخر هو بمثابة الطريق الذي يسترشد به الباحث للوصول إلى النتائج واألهداف المبتغاة وذلك عن 
طريق توظيف أسس المنهج وعناصره وخطواته. وبالتالي فالسؤال الملح هو هل المنهج الوصفي كما يسمى 

 اصة به؟له أسس وخطوات خ
عملية عقلية وعملية منهجية وليست منهجا في حد ذاته فالوصف حلقة من  والوصف هفي الحقيقة 

حلقات المنهجية بحيث نجدها صفة طاغية في كل المناهج، وال يمكن اعتباره منهجا قائما بذاته فهو ال يحتوي 
لي ن أجل حل اإلشكالية. وبالتامعلى أسس خاصة وال على خطوات خاصة به تجعل منه أداة معتمدة للتحليل 
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نواع ألاحلقة مهمة داخل جملة من أنواع مناهج البحث العلمي، فهو وثيق الصلة بكل  دفعملية الوصف تع
مناهج البحث العلمي، وُيعرَّف الوصف بأنَّه دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفًا لخرى األ

ديمه في مهيدًا لفهم الظواهر وتشخيصها، وبهذه الطريقة نؤكد على ما تم تقوالتعبير عنها كمي ًا وكيفيًا، ت دقيقًا،
مرحلة تتضمنها كل المناهج فهو أسلوب منطو تحت كل المناهج.  والسابق على أن وصف الظاهرة ه

ر اتخاذ منهج معين بغية الوصول إلى استنتاجات تفسعلى مرحلة تجبر الباحث و فالوصف كما تم تبيانه ه
ن هداف المتوخاة. ضف إلى ذلك أألفهذه الحلقة المنهجية )الوصف( تسمح بتوجيه الدراسة نحو االظواهر. 

ذا كان  العلم يرمي إلى التَّعبير عن  الَعالقات القائمة بين الظَّواهر المختلفة، فهذا التَّعبير في أساسه وصفي، وا 
من سياق منهج المندرجة ضأن يعتمَد على المالَحَظة،  هذا التَّعبير يمث  ل الَوَقائع المرتبطة بالظَّاهرة؛ فال ُبدَّ 

 . معين
 جل هدف معين وهذا الهدفأمن يكون فكل المناهج في الحقيقة منطلقها وصفي لكن هذا الوصف 

 يختلف حسب نوعية المنهج، وهنا لب المقصد.  
 متى نستعين بالوصف في البحث العلمي:

  المراد دراستها قائمة في الحاضر، أو في الماضي أو نستعين بعملية الوصف عندما تكون الظاهرة
حتى في المستقبل )في الدراسات االستشرافية( لمعرفة كيف يمكن أن تكون هذه الظاهرة قيد الدراسة في 

 المستقبل. بمعنى وصف الظواهر أو األحداث المعاصرة الراهنة التاريخية.
 قة بين لكشف عن جوانبها، وتحديد العاللها نستعين بالوصف عند استقصاء أية ظاهرة المراد تشخيص

 عناصرها.
 .وهي عملية تبحث في أسباب وجود الظاهرة وطبيعة الظروف المحيطة بها والمؤثرة فيها 
 ثلة لظاهرة اجتماعية معينة وفق عملية أولية والمتمالتي يعتمدها الباحث في دراسته  هي تلك العملية

ها والعوامل جل معرفة أسبابها ومسبباتأفي تجميع البيانات والمعلومات الضرورية بشأن الظاهرة، وتنظيمها من 
 المتحكمة فيها.

  الوصف والتشخيص يمثل نقطة انطالق في كل المناهج دون استثناء فهو بمثابة جذع مشترك بين
 ج من أجل تحديد المتغيرات واستنتاج العالقات السببية.كل المناه

  وظيفة الوصف هي ممهدة في عملية تحديد العالقة بين الظاهرة المبحوثة والظواهر األخرى وبيان
 مقدار هذا الترابط بين الظواهر.
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  بر مقاييس والتصميمات والتي تعتالالوصف حلقة منهجية تفيد في اختيار المؤشرات، وفي بناء
 ساس الذي تقوم عليه الدراسات التجريبية.األ

 حليل بحث عن المسببات. فالترة المبحوثة دون تحليل وتفسير و ال يقف الوصف على وصف الظاه
 وظيفة كل باحث بغية الوصول إلى نتائج. وه

  الوصف الذي نقصده هنا هو الوصف العلمي الذي يختلف عن الوصف العادي في أنه ال يعتمد
نما هو أساًسا وصف َكم  ي، ذلك أنَّ الباحث حينما يقيس النَّواحي المختلفة في ظاهرة على البالغة  اللُّغويَّة؛ وا 

أو أكثر فإنَّ هذا القياس ليس إالَّ وصًفا كميَّا، يقوم على الَوسائل اإلحصائيَّة في اختزال  مجموعة كبيرة من 
 .ائيَّةالبيانات إلى مجموعة بسيطة مَن األرقام والمصطلحات اإلحص

 كلة ظاهرة من الظواهر أو مشية يتبعها الباحث لدراسة وتتبع حلقة منهجية موضوع وإذا فالوصف ه
أو حالة معينة، بقصد تشخيصها للكشف على جوانبها، والبحث عن أوساطها الدقيقة لتحديد أبعادها بشكل 

عملية  هذا الوصف الذي هو لهذا يستعملعليها وتمييزها لمعرفة أسبابها. شامل يجعل من السهل التعرف 
جل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها أمنصهرة في كل المناهج ثم اتباع خطوات المنهج المستخدم، من 

 تعميما شامال أو جزئيا.

بعد تبيان كيفية أن الوصف ليس منهجا قائما بذاته بل هو حلقة منهجية مغروسة في كل 
 ض العناصر أهمها: عالمناهج كان لزاما علينا القيام بتوضيح ب

 مصداقية وصحة المعلومات المنتقاة من مصادر ومراجع.النتائج البحث مرهونة ب 
 نتائج البحثية. الموضوعية و الثر في ؤ تحيز المعلومات المنتقاة ت 
  تكتفي بوصف الظاهرة المبحوثة كميا أو كيفيا بغير دراسة األسباب التي أدت إلى ما هناك دراسات

ن كما نجد دراسات تسعى إلى التعرف على األسباب المؤدية للظاهرة عالوة على ما يمهو حادث فعال، بين
 1جراء تعديل في الموقف المبحوث.إعمله أو تغييره حتى يؤدي إلى 

ذلك.  . ولقد حاولنا تبيان عكسقائما بذاته ه عامة الباحثين منهجايعدهذا فيما يخص الوصف، الذي 
واالستقرائي فهي مناهج مستقلة وقائمة بذاتها بما أنها تحتوي على خطوات  أما فيما يخص المنهج االستنباطي

وأسس علمية خاصة بها وال تشاركها فيها المناهج األخرى. وفي نفس الوقت سوف نحاول تبيان كيف أن 
 عملية ال مفر منها في هذه المناهج.  والوصف ه
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 المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي: -9
الوصف  الوصف، بمعنى أن-تلقائيا –من المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي يستخدمان  إن كال

 متضمن في هاته المناهج )االستنباطية واالستقرائية(. 
 فالمنهج االستنباطي يقوم بحصر األدلة والحقائق العامة وتصنيفها وترتيبها ثم استنباط الحقيقة الجزئية المطلوبة

أي  ،ينطلق من فكرة عقلية وفلسفية ويبحث فيما سيكون، ويصل إلى نتائج عقلية وفلسفية. وهو أيضا منها
 االنتقال من الكل إلى الجزء، وهذا بمعنى أن أساس االستنباط هو وصف الحقيقة العامة.

لقواعد ا فالباحث وفقًا لهذا المنهج يبدأ من الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية. واالستنباط هو الطريق لتفسير
 العامة والكلية وينتهي منها إلى استخالص النتائج التي يمكن تطبيقها على الحاالت النظيرة.

وبهذا فاالستنباط ينطلق من التجريد ليصل إلى الواقع، فهو ينطلق من المستوى التجريدي إلى المستوى 
 1ار.بباشتقاق القضايا اإلجرائية، والتي تمهد للفروض القابلة لالخت اإلجرائي

فهذا المنهج معروف في الدراسات القانونية بالمنهج التحليلي )ويفيد هذا المنهج في إعداد مشروعات           
األحكام القضائية قبل النطق بها، حيث يوجب المنهج التحليلي أو االستنباطي ذكر النصوص القانونية 

ر الواقعية، األسباب، ويليها ذكر العناص صدأو ر والسوابق القضائية التي يستند إليها منطوق الحكم، في مقدمة 
 وأخيرًا منطوق الحكم، الذي يبنى على كل ما سبق، ويعد تطبيقًا له(.

تبار أن ما على حقائق تعم على الكل، باع بهاباستقراء األجزاء ليستدل  المنهج االستقرائييهتمبينما 
يسري على الجزء يسري على الكل. فجوهر المنهج االستقرائي هو االنتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من 

 2.الخاص إلى العام
والمنهج االستقرائي يستمد مقومات بنائه من استقراء الوقائع ولهذا االتجاه أساسه الرياضي، حيث 

فهذا المنهج معروف بهذا االسم في مجال  3والتفسير، على االستنتاج من الجزء وصوال إلى الكل.يعتمد التنبؤ 
العلوم الطبيعية، وبعض العلوم االجتماعية كعلم االقتصاد وعلم االجتماع. وفي مجال العلوم القانونية، يعبر 

ام القضاء لق باستقراء اتجاهات أحكعن المنهج االستقرائي عادًة بالمنهج التأصيلي. ولعل أهم مجاالته ما يتع
في موضوع معين لبيان القاعدة التي تحكم الموضوع. فكأن المنهج االستقرائي، أو في مفهوم القانون المنهج 

 التأصيلي، يمر فيه الباحث بعدة مراحل:

                                                           
 . 11، ص: 1211، القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة، نظرية علم االجتماعالسيد علي شتا،  1
 .15ص:  ،2111، القاهرة: دار النهضة العربية، 2، طاألصول المنهجية إلعداد البحوث العلميةأحمد عبد الكريم سالمة، 2
 .211، ص: 2111، القاهرة: منشورات كلية التجارة، المنهج في علم السياسةمحمد طه بدوي،  3
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كتاب 
     جماعي

، ومرحلة وصف تلك الظاهرة وتفسيرها، واالنتقال من المظاهر هاوفحص مرحلة تقصي ظاهرة معينة
يجاد العالقة بين السبب والمسبب، لينتهي إلى تقرير الخ ارجية للظاهرة محل الدراسة إلى مظاهرها الداخلية، وا 

منهج ومن خالل ذلك، فإن الالحقيقة العامة التي تحكم تلك الظاهرة. كل هذا على عكس المنهج االستنباطي. 
وصا مجال القانون الدستوري خص مفكري العصر الحديث في قبلاالستقرائي أصبح مطبقا بشكل واسع من 

 .والعلوم االجتماعية عموما
أما فيما يخص عالقة كل من المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي بالوصف. فالمنهج االستقرائي 

لمنهج اهو منهج واقعي عكس معينة للتوصل إلى عالقات كلية،  المعتمد على تجميع البيانات حول ظواهر
صنف المناهج التي تنطلق من الحقائق الجزئية أو الواقعية المتفرقة للوصول إلى االستنباطي، ويندرج تحت 

نمو األولى، لاحقائق عامة، وهذه الحقائق التي يتوصل إليها الباحث في األخير نسميها احتماالت في مرحلة 
لة النضج ة النمو الثالثة، ونسميها قوانين في مرحونسميها فرضيات في مرحلة النمو الثانية، ونظريات في مرحل

األخير، وهذا يعني أن االستقراء ينطلق من عملية وصف لمجموعة من الحقائق الجزئية. وهذا ما يوضحه 
 نهجينالماألستاذ سعيد إسماعيل صيني في كتابه "قواعد أساسية في البحث العلمي" أن العالقة بين 

 :1لخص في الشكل التالي)االستنباطي، االستقرائي( يت

 
إال أن ما يمكن التركيز عليه هو أن كال من المنهجين االستنباطي واالستقرائي هي مناهج قائمة 

المنهج االستنباطي يحتاج إلى عنصرين أساسيين في تحليله: الحقيقة الجزئية  كون بذاتها والدليل على ذلك 
الناقصة أو الغامضة، والحقيقة العامة المسلمة التي نستعين بها الستكمال المعلومات حول تلك الحقيقة 

ئية متعددة ز الناقصة. بينما تختلف المناهج االستقرائية عن نظيرتها في كونها تحتاج إلى عناصر أو حقائق ج

                                                           
 /https://islamhouse.com/ar/books/395531 221، ص: 1سعيد إسماعيل صيني، قواعد أساسية في البحث العلمي، ط1
 د(.18سا 19(، )16/19/9810)

 

 

 

 الحقائق الجزئية                                                        الحقائق العامة

 االستنباط

 

 الوصف

 

 االستقراء
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     جماعي

متشابهة لالستعانة بها في التعرف على حقيقة عامة. هذا فيما يخص التداخل بين المناهج االستنباطية 
 واالستقرائية التي تعتبر مناهج مستقلة قائمة بذاتها.

المنهج  اتحتيو ضمن امن قبل الكثيرين أسلوب يعدهناك تداخل آخر يتمثل في منهج دراسة الحالة الذي 
لقد تم التأكيد فيما سبق أنه ال وجود لمنهج يدعى بالمنهج الوصفي لسبب بسيط تم تبيانه في و الوصفي. 

 خر سوف نحاول التعرض إليه الحقا. اآلدليل الالعناصر السابقة و 

 : المنهج التاريخي -7
يرتكز المنهج التاريخي على دراسة األحداث الماضية دراسة دقيقة، وذلك بالرجوع إلى السجالت 

 إجراءيضا أ يعدالتاريخية إال أن المنهج التاريخي ليس إال عملية البحث عن السجالت والوثائق القديمة بل 
ن عايشوا تلك الفترة مذين الالمنهج التاريخي على األشخاص  . وأحيانا قد يرتكز1هذه الوثائقأصالةإلثبات 
وأساس المنهج التاريخي  2ذين ال يمتلكون القدرة على االحتفاظ بالحقيقة والمعلومة لفترة زمنية طويلة.الزمن وال

، 3على حقيقتها إال في سياق التطور التاريخي" مهو إعادة بناء الماضي. "ألن صورة الحاضر ال يمكن أن تفه
نها تمثل إباإلضافة أن دراسة الماضي تصب أيضا في االستفادة من عبرها وآثارها السلبية وااليجابية، أي 

 4خبرة جاهزة عاشها أفراد المجتمع ودفعوا ثمنها أو استفادوا منها.
يخي هو خطوات في المنهج التار  ىوينتقل الباحث من تجميع الوثائق إلى نقدها وتحليل محتواها. وأول

النص األصلي. ويستطيع الباحث أن يقارن النص الوارد  منلينطلق انطالقا أمينا  5أكد من صحة الوثيقة،الت
 في المرجع الذي يعتمده بالنص نفسه كما ورد في مراجع أخرى.

 دنا نجبحثه مهمة عسيرة جدا، ألنا معتمدافي منهجاحث الذي يأخذ بالمنهج التاريخي مهمة الب
المقصود وغير المقصود. والوثائق قابلة للتزوير. "فلذا تعتبر مهمة الباحث أشق النصوص معرضة للتحريف 

من مهمة الباحث الطبيعي أو الكيميائي، ألن الوثائق التي لديه ليست كالمواد الطبيعية التي يجرب فيها 
وروايات  اهي تقارير وأوصاف عنه بلأو الكيميائي ألن هذه الوثائق ليست هي األحداث الواقعة  ئيالفيزيا

وهذا ما يطلق عليه في المنهج التاريخي بالنقد الخارجي. إال أن الباحث ال يتشبث بالنقد  6مفصلة بها"،
                                                           

1Pierre Belleau, La méthode historique, Montreal : Cégepde maison neuve, 1989,p:10. 
، ص: 1111: دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2، طمناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيقمصطفى ربحي، عثمان محمد غنيم عليان،  2

11. 
 .162بيروت: دار العلم للماليين، د.س.ن، ص: ، مقدمة لدراسة علم السياسة، صعبحسن  3
 . 116، ص: 1116: دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، المدخل لعلم االجتماعسليم الغزوي وآخرون،  4
 .42، ص: 2162، )تر: انيس فريحة(، بيروت: مؤسسة فركلين للطباعة والنشر، مناهج العلماء المسلمين في البحث العلميفر روزانتال،  5
 .251، ص: المرجع نفسه6
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الخارجي وحده بل يسايره نقد آخر والمتمثل في النقد الداخلي أي الباطني للوثيقة، فيتوقف الباحث عند معنى 
 مند مؤلف النص، والتأك أمانةمحاولة التحقق من  النص ليتأكد من انطباقه على الموضوع الذي يدرسه وكذا

 1هوى أو رأي معين، محاوال أن يترجم عواطفه في وقائع. منفيما يكتب  ينطلقأنه ال 
 فإذا ما تأكد الباحث من صحة النص، تناوله بالتحليل والتفسير.

ثباتهفالمنهج التاريخي يقوم بدور كبير في اكتشاف الحقائق التاريخية  لمية موضوعية بطريقة عا وا 
ثبات وتأكيد هوية الوثائق التاريخية، وتقييمها وتحليلها، واستخراج إلتأصيل واالودقيقة، وذلك عن طريق 

 2الحقائق والنظريات العلمية حول الحقيقة التاريخية المقصود معرفتها والتعرف عليها.
ق بالبحث والكشف في الحقائ وبهذا يمكن القول بأن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي يقوم

تحليل وتركيب األحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق واألدلة التاريخية بعد الالتاريخية من خالل 
 التدقيق في صحة معلوماتها وا عطاء تفسيرات وتنبؤات علمية في صورة قوانين عامة ثابتة نسبيا.

 المنهج التاريخي إال أنه هناك جملة من االعتباراتفكل العلوم االجتماعية في دراستها قد تستعين ب
 المنهجية التي البد من أخذها في الحسبان عند القيام بالتحليل التاريخي للظواهر والتي تتمثل في التالي:

  عند دراسة ظاهرة معينة وبمجرد رجوع الباحث إلى الوثائق الرسمية كالمخطوطات والسجالت والوثائق
ثبات  وصحتها ومحاولة مقارنة النص الوارد في المرجع الذي يعتمده بالنصوص الواردة في  تهاأصالالقديمة وا 

 مؤلف النص، من أجل تحليل الظاهرة المراد دراستها أمانةالمراجع األخرى، وكذا محاولة الباحث التحقق من 
 . هنا يصبح الباحث أمام تطبيق المنهج التاريخي. وهذا نجده خاصة في علم التاريخ. هاوتفسير 

 ة وية تحت العلوم االجتماعية، ال تستدعي درجضهناك بعض الظواهر عند دراستها في العلوم األخرى المن
دراسة  ومن التحليل الخارجي للوثائق )التأكد من صدق الوثيقة بطرق عدة، كالمقارنة بين عدة نصوص، أ

صاحب الوثيقة( وال تحليل داخلي للوثائق والمصادر )التأكد من حقيقة المعاني التي تتضمنها الوثيقة، الدوافع 
التي أثرت في المؤلف عند كتابته للوثيقة(. بل تقتصر عند دراستها على وصف وسرد األحداث الماضية 

مثل في المنهج الباحث يستعمل منهجا آخر والمت بطريقة استقرائية يغلب عليها التحليل والتركيب، فهنا يصبح
 االستردادي.
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 المنهج االستردادي: -1
من المنهج التاريخي العام، ويقصد به القيام بوظيفة معرفية أساسية ومهمة  اهذا المنهج جزء يعد

 .1السترجاع أحداث تاريخية بطريقة علمية للكشف عن دقيقها وجليلها بغية التأكد من صحتها وفهم مالبساتها
مته مهمية...و اإلعالو النفسية و االجتماعية و هذا المنهج نستعين به في دراسة بعض الظواهر السياسية 

تقتصر على الوصف العلمي لما جرى عليه الزمن، ومحاولة فهم حقيقة األحداث التاريخية كما هي في زمانها 
ومهمته استرجاع ،ومكانها، سواء تعلق األمر باألشخاص أو األفكار أو الحركات أو المدارس أو غير ذلك

المنهج  فهذا.صحتها وفهم مالبساتها غية التأكد منبعن دقتها  سبيله الكشف،و أحداث تاريخية بطريقة علمية
االسترداد، وعلى العودة للماضي لكي نتمكن من تحليل ما حدث، ورؤية جميع األسباب التي  إيقوم على مبد

ها دون ضرورة التطرق إلى الطرائق والتقنيات التي يتبع ،الحاضر فيأدت لحدوث المشكلة، وما هي تأثيراتها 
 سلفنا ذكرها. أالتي و الباحث التاريخي والمؤرخ 

معنى المنهج التاريخي كما هو متعارف عليه عند أهل  اليس تمامهو فالبحث االستردادي إذا 
االختصاص، والذي يعتمد على الوثائق التاريخية وتحليلها وتركيبها كما عند "هويتني"، وال هو تطبيق النظرية 

معنى البحث الوثائقي الذي يقوم على دراسة العلمية على أحداث الماضي في تعريف "ماركيز"، وال هو ب
الوثائق والمسجالت واالعتماد عليه في تكوين النتائج التي تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن 
األحداث الماضية أو الحاضرة أو عن الدوافع والصفات واألفكار اإلنسانية حسب مفهوم األستاذ "أحمد بدر"، 

لتوثيقي حسب تعبير األستاذ "فريد األنصاري" الذي عده طريقة بحث تهدف إلى تقديم وال هو بمعنى المنهج ا
فالمنهج االستردادي يختلف تماما عن المنهج التاريخي الذي له  .2حقائق التراث جمعا أو تحقيقا أو تأريخا

 دواته الخاصة به.أأسلوبه الخاص و 
ولعل أحسن من عبر عن هذا التصور المنهجي األستاذ رشدي فكار الذي قسم المنهج التاريخي إلى 

: "المنهج التاريخي كطريقة بحث"، وهو الذي يعنى بالتأريخ للعلوم جميعها عبر التساؤالت الثالثة: أوال ؛قسمين
 كيف نشأ؟ وكيف تطور؟ ثم كيف آل؟ وهنا يمكن استدراج المنهج االستردادي

                                                           
شكالية الوعي التاريخي، موالي المصطفى الهند،  1 ، https://www.maghress.com/almithaq/6024 البحث االستردادي وا 
 د(.77سا9(، )91/89/9819)
 .المرجع نفسه2
  المنهج في مجال حقل العلوم اإلسالمية، وبصيغة األستاذ رشدي فكار يمكن أن نقول إن البحث االستردادي هو رشدي فكار حاول تطبيق هذا إن

ألنها محاولة جادة الستعادة حقيقة ما جرى من  ؛طريقة بحث تأريخية لما جاد به الفكر اإلسالمي عبر الزمن، وهي وظيفة علمية في غاية الصعوبة
 .أحداث تاريخية

https://www.maghress.com/almithaq/6024
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كتاب 
     جماعي

ثانيا: "المنهج التاريخي كقدرة شرح"، وهذا يخص الدراسات التاريخية، وال يمكننا االستعانة به عند دراسة كل 
منهج المؤرخ: الذي يعتمد -أ :مستوياتالظواهر السياسية لسبب بسيط يعود إلى أن هذا المنهج فيه ثالثة 

 ر التاريخ، فهو منهج رصدي.على كيفية االحتفاظ بالتسلسل واالسترسال لألفعال واألفكار عب
منهج عالم التاريخ: الذي يهدف إلى تصحيح التاريخ وغربلته مما علق به من تغميض المؤرخين -ب

 وانتماءاتهم.
ناس أ، بالرجوع إلى األصل من مخطوطات و فلسفة التاريخ: التي تعنى بتعليل الواقع واألحداث الصحيحة-ج

 الفترات. وهنا يكمن المنهج التاريخي.عايشوا تلك التجربة في فترة من 
ناتها من أجل مثال فلو أردنا  متابعة الظاهرة السياسية في تحو التها المستمر ة، وأردنا الرجوع إلى مكو 

فهمها، فإن  ذلك سيقتضي العودة إلى زمن سابق لرصد كل  العوامل التي تداخلت في تكوينها. ومن جهة 
رة السياسية عبر نتائجها، فإن  ذلك يتطل ب من ا االنتظار زمنا إلى حين ظهور أخرى، لو اتبعنا طريق فهم الظاه

، وال يمكن اعتباره استردادينهجيم ليل الظاهرة السياسية بمثابة بحثتلك النتائج. وفي الحالتين معا، يظهر تح
 منهجا تاريخيا.

 : المقارن المنهج  -1
رى العديد وي ،المستخدمة في تفسير الظواهر االجتماعية المناهج وأعمقهايعد المنهج المقارن من أهم 

 Emileدوركايمإميل  االجتماع واعتقدمن الكتاب أن المنهج المقارن ربما كان المنهج المالئم بدقة لعلم 
Durkheim  أننا إذا كنا في العلوم الطبيعية نستطيع التأكد من صدق االرتباطات السببية بين الظواهر عن"
حة لنا فالطريقة المتا ثمة، فإنه من الصعب إجراء تجارب مماثلة في العلوم االجتماعية، ومن طريق التجرب

وأكد عالم االجتماع المعاصر رونالد فليتشر  1لنا المنهج المقارن". يتيحهاهي إجراء تجارب غير مباشرة 
Ronald Fletcher أنه: 

وبالظواهر العضوية والفسيولوجية، يمكن عزل بعض في العلوم التي تختص بدراسة المواد غير الحية، "
العالقات االرتباطية بينها )والتي يتم البحث عن تفسير لها( عزاًل اصطناعيًا عن سياقها الطبيعي، ودراستها 

سة قياًسا دقيقًا. ويبدو هذا مستحياًل تمامًا في علم االجتماع باستثناء التفاعالت في قيفي ظروف معملية م
ات الصغيرة. فنحن ال نستطيع أن نضع بريطانيا العظمى، أو قبيلة الكواكولت، أو تطور قانون بعض الجماع

يضاف إلى ذلك أننا نعرف أن أي جزء من أجزاء النسق االجتماعي ال يمكن فهمه إال  ،بابليون في المعامل

                                                           
 .11ص:، 2111، دمشق:(ترجمة:سام عمار)،مناهج العلوم االجتماعيةفيتز، مادلين غرا 1
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كتاب 
     جماعي

ال  –دةيرات أخالقية عدالعتبا –في ارتباطه الجوهري مع األجزاء األخرى، فضاًل عن أن األساليب المعملية 
تناسب ببساطة طبيعة الظواهر اإلنسانية المترابطة ومستواها. ومع هذا ينبغي أن يكون لدينا بعض اإلجراءات 
الختبار نظرياتنا، وثمة حقيقة بسيطة مؤداها أن الصياغة الدقيقة للمنهج المقارن واستخدامه يمثل البديل 

 ."1الوحيد عن التجريب في علم االجتماع
 بين المقايسةو البشرى، وتعني لغة الموازنة  رمالزم للتفكيعفوي واتجاه طبيعي  طعموما نشاوالمقارنة 

على تطور  لباالسلوك الذهني س اذه أثر دبينها. وقأو أكثر بهدف تقرير أوجه الشبه واالختالف فيما  ظاهرتين
 صخطوات وخصائج يخلو من هالمنهج المقارن وقلة استخدامه في العلوم االجتماعية، كما لوكان هذا المن

لى أي  األخرى.نوعية تميزه عن بقية العلوم االجتماعية  وعليه يمكننا أن نتساءل عن ماهية هذا المنهج وا 
 تطبيقه؟من  دات التي تحدمدى يمكن استخدامه في العلوم االجتماعية، وماهي أهم الصعوب

 : تعريف المنهج المقارن  -1-1
الف وبالرغم من اخت ،للبحث والتحليل اال تعد المقارنة حقال معرفيا أو موضوعا للدراسة بل منهج

Stuart  Johnميل وتنوعها، إال أنها تكاد تنطلق جميعها من تراث جون ستيوارت  المقدمة للمقارنةف يالتعار 
Mill أو هي التحليل المنظم  ،شابهة متناظرة في مجتمعات مختلفةظواهر مت ةبأنها دراس، الذي عرفها

تلك الخطوات التي يتبعها  المنهج المقارن  يعدو  2لالختالفات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين أو أكثر.
الباحث في مقارنته للظواهر محل البحث والدراسة، بفحص مستمر ألوجه الشبه واالختالف فيها، واستخراج 
يجاد تعميمات إمبريقية عامة حولها. ولقد عرف معجم المصطلحا  تالعالقات بين المتغيرات بغية تفسيرها، وا 

 أنه:باالجتماعية المنهج المقارن 
طريقة للمقارنة بين مجتمعات مختلفة، أو جماعات داخل المجتمع الواحد أو نظم اجتماعية للكشف " تلك ال

براز أسبابهاعن أوجه الشبه واالختالف بين الظواهر االجتماعية  ذه ، وفقا لبعض المحكات التي تجعل هوا 
اسة المقارنة عن طريق هذه الدر  . ويمكنواإلثنوجرافية واإلحصائيةالظواهر قابلة للمقارنة كالنواحي التاريخية، 

 .3صياغة النظريات االجتماعية"

                                                           
، القاهرة.: مطبوعات مركز (ترجمة مصطفى خلف عبد الجواد)، قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماعمايك أونيل، "المدخل إلى علم االجتماع"، 1

 .15: ، ص1111البحوث والدراسات االجتماعية،
، 1111، بيروت:مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بستمولوجيا السياسة المقارنة:النموذجالمعرفي،النظرية،المنهجإنصر محمد عاطف،  2

 . 11:ص
 .15:: مكتبة لبنان، صبيروت، معجم المصطلحات االجتماعيةأحمد زكي بدوي،  3
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كتاب 
     جماعي

بل شمل بقية العلوم االجتماعية األخرى علم  ،علم االجتماع علىولم يقتصر استخدم المنهج المقارن 
" في كتابها  Madeleine Grawitz، وهذا ما أكدته مادلين غرافيتزروبولوجياثالسياسة، القانون، األنالنفس، 

مناهج البحث العلمي " المنهج المقارن هو ذلك المنهج المستخدم في جميع العلوم االجتماعية كبديل للتجريب 
ما يجعل من الممكن تحليل البيانات الملموسة عن طريق الكشف عن أوجه التشابه واالختالف، (،)دوريكايم

.غير أن أرند 1هج على الصرامة التي يطبق بها"وتتوقف صالحية هذا المن .والعناصر الثابتة، واألنواع
 -ويلعكس الس–د في تطبيقه للمنهج المقارن على دراسة الظاهرة السياسية ماعت LyjphartArendليجفارت

Harold.D.LasswellوألموندGabriel Almond  أن المنهج المقارن ليس هو المنهج العلمي، ...وأنه ال
طرق لتقليل مشكلة  ها، والتحكم فيها، لذلك حدد أربعد المنهج التجريبي  تثبيتيستطيع تحييد المتغيرات التي يري

، والتي يصعب التحكم فيها:أوال: بزيادة عدد الحاالت  موضع المقارنة قدر اإلمكان هاضييقوت المتغيرات الكثيرة
ج المتغيرات والفئات دمبتوسيع التحليل تاريخيا وجغرافيا، ثانيا: تضييق نطاق البحث وبؤرة تركيزه من خالل 

موضع البحث،ثالثا: تركيز التحليل على الحاالت القابلة للمقارنة مثل الحاالت التي تتشابه في الكثير من 
 .2رابعا: تركيز التحليل على المتغيرات المفتاحية أو الجوهرية في الظاهرة ،الخصائص

 النسبةوالتمييز باالستيعاب هنفسقت إلى أن المقارنة تعني في الو  artoriG.Sوذهب جيوفاني سارتوري 
ي خصائص، بمعنى أ المقارنةبالنسبة إلى :البدايةل في ؤ قد أنه للقيام بمقارنة يجب التسالذلك اعت،لمعيار معين

استخراج النقاط المشتركة وفق معيار يجب تعريفه مسبقا والذي سيوجه الباحث. كما حاول سارتوري تفادي 
 .3لماذا نقارن؟، ما الذي نقارنه؟  وكيف نقارن؟  :التالية بطرح األسئلةللسياسة المقارنة  النتائج السلبية

أنهذلك التحليل العلمي الذي يتضمن مالحظة ظواهر مختلفة داخل بوعموما يعرف المنهج المقارن 
ومثل هذه البحوث تستند إلى طرق ،نسق واحد وعبر مراحل زمنية محددة، أومالحظة أكثر من نسق واحد

مختلفة للبحث منها المنهج التحليلي، والمسح االجتماعي، والتجارب على الجماعات الصغيرة والمالحظة 
ح هو إجراء بحث مقارن للظواهر محل الدراسة. ويوضو وتتكامل هذه الطرق في تحقيق هدفها العام  بالمشاركة،

 في: المقارن والمتمثلة للمنهج  4هذا التعريف األوجه المتنوعة

                                                           
1Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences des Sciences Sociales, Editions Dalloz, 1993, pp:363-366.  

 .212-11:، ص ص، مرجع سابقعلبي  عاطف2
3Méthode comparative en sciences sociales.  
 

 .246، 245:، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، ص1، ط.مناهج البحث في علم االجتماع معن خليل عمر،4
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كتاب 
     جماعي

الوجه التاريخي الذي تتم فيه مقارنة الظاهرة االجتماعية في عدة مراحل زمنية متعاقبة مثل دراسة زواج -أ
ومقارنة معدالته في كل عقد زمني، أو  ،ماضيةخمسة ال زمنيةالعقود الاألقارب في المجتمع العربي خالل 

دراستها عقب تغيرات وثورات اجتماعية كدراسة القيم االجتماعية بعد أحداث الربيع العربي، أو اإلستراتيجية 
 المزامنة.، أو السلوك اإلجرامي في الجزائر في الفترة 1112سبتمبر 22األمريكية لمكافحة اإلرهاب بعد 

فيه مقارنة الظاهرة أي مكان المقارنة كالمقارنة بين اللغة األمازيغية في المجتمع  الوجه المكاني الذي تتم-ب 
المغربي، أو الهجرة غير الشرعية في المجتمعين، أو البطالة في واليات الجنوب  وفي المجتمعالجزائري 
 الجزائري. 

عين مع تواجدها في أمكنة المكاني أي مقارنة الظاهرة االجتماعية في مكان ما وزمان م-الزماني الوجه-ج 
اهلي، ثم العباسي والج ينأخرى مثل مقارنة الشعر العربي في الوقت الراهن في مجتمعنا العربي مع العصر 

 مقارنة هذا النتاج مع الشعر االجتماعي في فرنسا في الوقت الراهن.

 1:المنهج المقارن  صائصخ -1-9
دفعنا التجاه طبيعي للفكر اإلنساني. هذه الحركة التلقائية التي تعى المنهج المقارن إلى التنظيم المنهجي يس -

لفكر ا )تطوروتشمل المقارنة مواضيع ودراسات كلية  ،إلى مقارنة ما نراه ال تشمل إجراءات تقنية خاصة
مختلف أنواع االقتراع( في تخصصات معينة، كما يستخدم في  )مقارنةالرأسمالي(، كما يتناول مواضيع جزئية 

 السواء. ىالكمية علإجراء المالحظات  الكيفية وعندالدراسات 
 ،تقتضي المقارنة وجود سمات مشتركة بين الظواهر محل المقارنة أي وجود قدر من التشابه واالختالف -

ي كأن نقارن بين الجمعيات الحقوقية ف ،تامة التشابهتامة االختالف، وال الظواهر إذ ال مقارنة بين الظواهر 
مصر والجزائر، أو النظام السياسي األمريكي والفرنسي من حيث المؤسسات الدستورية،  تونس، ونظيراتها في

 الحالة االجتماعية لألسر الكادحة في المجتمعات الصناعية فرنسا وبريطانيا.  
ية وطرح اإلشكال ،يستخدم المنهج  المقارن في  كل خطوات البحث العلمي منذ اختيار موضوع البحث -

يشمل جميع مستويات البحث العلمي سواء تعلق األمر بالوصف مثل  كما،منهاوصياغة الفروض والتحقق 
ة، جتمعات العربية عناصر التشابه واالختالف بين األنظمة االجتماعية كالزواج أو الطالق في المحظمال

نظام  سي األمريكي والواألنظمة التربوية في هولندا وألمانيا وفرنسا، أو األنظمة السياسية كالنظام السيا
المنظمات العربية  ط الثقافة فيناء التصنيف كتصنيف أنماثأو ، الثقافية كالمعتقدات الدينية األنظمةالفرنسي، و 

                                                           
1Grawitz, op.cit., p:364. 
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كتاب 
     جماعي

،أنماط المشاركة (، ثقافة التهذيب والرعايةثقافة األداء العاليوالتعاون، و  ة، وثقافة المشاركةالرقاب)ثقافة الضبط و 
لمشاهدة عند تفسير االرتباط حيث يفترض عالقة سببية بين العناصر االتقليدية وغير التقليدية(، و السياسية )

لجنوبية دولة ا أو عدمه، أو ما الذي يجعل كوريا في بعض البلدان ائبة كتفسير اإلقبال على التصويتأو الغ
 .1غير ديمقراطية، بالرغم من أن قدرة المنهج المقارن على التفسير تظل محدودة شماليةديمقراطية وكوريا ال

 : تطور الدراسات المقارنة -1-7
 منة الماضية، بل كانتفي األز  ااستخدام طرق المقارنة في المعطيات االجتماعية والتاريخية معروف كان

دستور دولة لمعرفة أي دستور 158ي جمع أعمال الفالسفة والمفكرين أمثال أرسطو الذا في محددا أساس
وضع كتابه "في السياسة "، الذي ترك أثرا في تطور علم السياسة  مثيحقق االستقرار السياسي أكثر، ومن 

واهر، لكنه ن الظوالفكر السياسي إلى يومنا هذا. وأكد ابن خلدون ضرورة مقارنة الظاهرة االجتماعية بغيرها م
حذر في الوقت نفسه من المبالغة في قياس الغائب على الحاضر، وبين ما ينبغي اتخاذه من احتياط حتى 

الحاضرة مع ما يكون بينهما من اختالف  اتهر اال نحكم على ظاهرة ماضية حكمنا على أشباهها من الظ
الطبقة األرستقراطية  de Tocqueville Alexisوقارن ألكسي دي توكفيل ،2فيما يكتنف كلتيهما من شؤون."

كل من فرنسا وأمريكا في منتصف القرن الثامن عشر، حيث وجد أن جميع الطبقات االجتماعية في  بين
سبب عسفية. وكان هذا هو الفرنسا تبحث عن تكافؤ اجتماعي فيمابينها، إال أنها تخضع إلى مؤسسات ت

ريد المحافظة على الغنية في أمريكا ت وأن الطبقة،الفترة الزمنية لظهور الفكر الثوري في فرنسا في تلك الرئيس
تريد الطبقة الفقيرة تغييره، وأن المشاركة السياسية من قبل األفراد تقلل من نزوعهم  في حينالنظام الطبقي، 

بين الصفات البشرية  August Kant. وقارن أوغست كونت 3إلى الثورة ونظرتهم السياسية للتغيرات الحديثة
ات البشرية بين المجتمع ةولمجتمعه والمقارنوالصفات غير البشرية في استخراج المزايا الجوهرية لإلنسان 

ارتبط المنهج  ية.والعقلذاتها خالل فترات زمنية لتوضيح قوانين التعايش، وقوانين تتابع الظواهر االجتماعية 
ن العلماء لم ذلك أ،التطوري خصوصا بعد تأثير الحركة الداروينية المقارن خالل القرن التاسع عشر بالمنهج

فعل  لفكر كماايكتفوا بدراسة الجذور التاريخية المشتركة للظواهر االجتماعية مثل دراسة الدين أو العائلة أو 
في   MillJohn Stuart. وساهم جون ستيورات ميل 4دراسة المقارنة بينها جغرافيا أو تاريخياالكونت، ب

مجرد تطبيق منطق العلم على دراسة حاالت وظواهر معينة، وأن المنهج  وعدهتوضيح استعمال هذا المنهج، 
                                                           

 .11:، صسابقمرجع مادلين غراقيتز، 1
 .211:، ص2006بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، المنهج المقارن عاطف علبي، 2
 .241:، ص، مرجع سابقخليل عمرمعن 3
 .215:، صمرجع سابقعلبي، عاطف 4
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كتاب 
     جماعي

ي يتوصل لك وصفات شبههاالعلمي الحق هو منهج يقوم بمقارنة األشياء من حيث دراسة صفات اختالفها 
نتحار بين مجتمعات مختلفة معدالت االE.Durkheimإلى المزايا المشتركة فيها. في حين قارن دوريكايهم

وفي جماعات مختلفة من مجتمع واحد، فتبين له أن االنتحار بين المتزوجين الذين ال أوالد لهم أرفع منه عند 
ات اإلحصائية ...الخ فاستخلص من هذه المعطيين ينتحرون أكثر من الكاثوليكيينالمتزوجين، وأن البروتستانتي

حار يتناسب عكسا مع درجة االندماج في المجتمع الديني والمجتمع العائلي قانونا اجتماعيا مؤداه " أن االنت
مقارنة البيروقراطية في مجتمعات مختلفة دراسة  إلى WeberMaxفيبروالمجتمع السياسي.كما ذهب ماكس 

تاريخية ليتوصل إلى االختالف بين النوع المثالي للبيروقراطية األلمانية والبيروقراطية البريطانية، كما قارن 
لعديد ا رالعشرين لتظهالدراسات المقارنة في القرن  رواستمر تطو . 1بين المذهب البروتستاني والدين الهندوسي

لكنها بقيت مقتصرة على الدول الغربية واالتحاد ،قسام والتخصصات في مختلف العلوم االجتماعيةمن األ
، والدراسات دفيما بعالسياسة المقارن  المقارن وعلمالدراسات المتعلقة بالقانون  تحدما. فبرز السوفيتي إلى 

لمقارنة ااالعتبار للدراسات  إعادة فيعلم األديان المقارن، وقد ساهمت المدرسة السلوكية  المقارنة،اللغوية 
 الباردة.إطار الحرب  في
 

 : مجاالت المقارنة وشروطها-5-1
 المقارنة ويمكن حصرها فيما يلي:2تتعدد حاالت

  ألبناء العمال في المدارس  ي الوضع التربو مقارنة متغير واحد في مجتمعات متشابهة، مثاًل كدراسة
 االبتدائية عند مجتمعين صناعيين.

  غير لعشرة أقطار نامية. ويصنف مت يالتطور السياسمقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة، كدراسة
-1الوظيفة القانونية، -1الوظيفة اإلدارية، -2التطور السياسي إلى خمس وحدات اجتماعية كما يلي: 

 تأثير المواطنين.-5السلطان والسلطة، -4التنظيم الحزبي، 
 مجتمع واحد، مثل دراسة عالقة معدل اإلنجاب بالطبقة االجتماعية والمنطقة  عالقة عدة متغيرات في

 الجغرافية )حضرية وريفية( في المجتمع الكردي.
 القة عدة متغيرات في مجتمعات متباينة، مثل دراسة التنمية االجتماعية وعالقتها بالدخل القومي في ع

 مجتمع صناعي ومقارنة تلك العالقة بمجتمع زراعي. 

                                                           
 .211-215 :، صالمرجع نفسه1
 . 11:،ص2112منشأة المعارف،، اإلسكندرية: مناهج البحث في علم االجتماعقباري محمد إسماعيل،  2
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كتاب 
     جماعي

 حقيق مقارنة سليمة يجب توافر شروط أهمها:لت 
 تستند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه  بل ،ترتكز المقارنة على دراسة حادثة واحدة الأ يجب

 أكثر.واالختالف بين حادثتين أو 
 على الحادثة موضوع الدراسة وأن يجمع معلومات كافية وعميقة حول  الباحث الضوءيسلط  يجب أن

 الموضوع. 
 فال يجوز مقارنة ما ال يقارن. وأيضا تجنب المقارنات ،يفترض أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختالف

ارنات ، وعقد المقهاوكشف كثر عمقا لفحص طبيعة الواقع المدروساأل إلى الجوانبالسطحية والتعرض 
تماعية تقع الحادثة االج فال بد أن ،أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان ويشترط فيها ،الجادة والعميقة

 في زمان ومكان نستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة وقعت في زمان ومكان آخرين.
 : خطوات المنهج المقارن  -1-1

يتعين علينا قبل الخوض في خطوات المنهج المقارن التمييز في البداية بين التحليل المقارن والمنهج 
 التباين بينو وكذلك أوجه االختالف  وأوجه االتفاقالمقارن، فالتحليل المقارن يعني اكتشاف أوجه التشابه 

ليل من التح افي التحليل العلمي، أما المنهج المقارن فيعد نمط مطلب رئيس فهو، االجتماعيةالظواهر 
التي تصلح  اختيار الموضوعاتأن  ركلي. غياالجتماعي الذي يتناول الوحدات االجتماعية من منظور 

، السيكولوجيةتاريخية، والعرقية، و للدراسة المقارنة يتطلب االستعانة بأنواع معينة من البيانات مثل البيانات ال
ة بين النظرية والمنهج هي اختيار المشكالت التي تصلح للمقارنة وما يتبع ذلك من ير أن النقطة الرئيسغ

كانت الدراسة تهتم بدراسة مقارنة للمجتمعات الريفية فإن ذلك حال  ففينماط للمجتمعات والنظم. صياغة أ
ت ال اآلالف من القرى والتجمعا ىأن المجتمع الريفي قد يحتوي عل كالدراسة. ذللموضوع  امعين ايتبع نمط

تهدف فإن عملية التنميط تس كالمقارنة. ولذلمكن دراستها جميعا. وهنا يصبح من الضروري اختيار أنماط ي
ن دراسة قرية واحدة من كل نمط أو إحيث ط لها سماتها وخصائصها المحددة، وضع هذه القرى داخل أنما

نوع من أنواع هذه القرى يمكن من التعميم على بقية القرى. ولكي تتم عملية التنميط على الوجه األكمل يتعين 
أن نختار مقاييس محددة تصنف القرى وفقا لها مثل حجم القرية )عدد سكانها(، النشاط االقتصادي، التعليم، 

هكذا فإن المنهج المقارن يمكن وصفه تبعا لكتابات مجموعة من المختصين منهم ، و فرة. الخاالمتو الخدمات 
على أساس أنه عبارة عن جمع أوصاف لنظام معين في مجتمعات مختلفة من أجل  Spencerسبنسر 

طريقة التالزم في تغير االرتباط  Durkheimدوركايمه باكتشاف قوانين التطور االجتماعي في حين يقصد 
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كتاب 
     جماعي

وم مع معظم مناهج البحث في العل في خطواتهالمنهج المقارن  وعموما يشتركن اجتماعيتين. بين ظاهرتي
 االجتماعية وتتضمن:

 التي  لتحديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة، ويجب أن تصاغ بشكل واضح ودقيق، وتحديد وحدة التحلي
نتخابي، الحزب، السلوك اال الدولة،، الثقافة، القرية، المدينة، )األسرةللمقارنة  يتخذها الباحث كعنصر أساس

 أن تكون صالحة للمقارنة.  العام( شرطاإلصالح السياسي، الرأي 
  مقارنة أنظمة متشابهة البد من تحييد المتغيرات المتشابهة  المتغيرات، فعندصياغة الفروض وتحديد

بتحييد  والعكس عند القيام بمقارنة األنظمة المختلفة نقوم ،النظموالبحث في تلك المتغيرات التي تختلف فيها 
 بتفسير أنماط السلوك المختلفة. سمحيإجرائيا تعريفها تعريفا  والتي يتمالمتغيرات المختلفة، 

  ،تحديد المفاهيم والتعريفات اإلجرائية، فالمفهوم هو تصور ذهني عام ومجرد للظاهرة التي نريد مالحظتها
 ،ة والحضريةفيفرضية اآلتية  مثال موارد الزوجين تحدد سلطتهما العائلية في المجتمعات الريفإذا  أخدنا ال

ة لهذه الفرضية هي مفردات موارد الزوجين، والسلطة العائلية، والمجتمعات الريفية، فالمفاهيم الرئيس
ألنها عبارة عن مختصرات مجردة لظواهر عديدة قابلة للمالحظة والتي يمكن أن  ؛والمجتمعات الحضرية 

فلنتوقف عند المفهوم  ،1تمس أخذ القرارات و المقررين المعروفين أو التعود على المهام المنزلية في العائلة
حديد هذا د تله لنصل إلى تعريفه إجرائيا غير أن الصعوبة تكمن عن ام مفهومقدنموارد الزوجين و  ؛األول

ات المادية أو الفكرية أو الجسدية أو االنتماء االجتماعي، أو كل ذلك  لنصل فهل نقصد به اإلمكان ،المفهوم
ظل جهدنا عند تجميع وي ،إلى االسترشاد به أثناء المقارنة  بعد تحويلها إلى متغيرات قابلة للقياس حتى ال يتيه

ظواهر دون مفاهيم تبقى المعلومات والبيانات التي نجمعها  عن المن ف، هاوتصنيفالوقائع المتشابهة أو المختلفة
المدروسة غير منظمة وغير مفيدة. لذلك طور علماء االجتماع العديد من المفاهيم مثل الثقافة، المجتمع، 
البناء االجتماعي، النسق االجتماعي، كأدوات لتصنيف أنماط النظم االجتماعية المختلفة. لكن ينبغي على 

ذه وأيضا االنتباه إلى السياقات التي تصاغ فيها ه المفاهيم،لباحث الحذر من التحيز المذهبي عند صياغة ا
 ى المفاهيم، حيث تختلف البيئات والقيم واألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في البلدان التي تجر 

 خر. آمعاني األشياء تختلف من مجتمع إلى  كذلك، المقارنةعليها 
 لومات أدوات جمع المع إلىتعد من أهم األسس التي تقوم عليها المقارنة، وذلك باالستناد و  :جمع البيانات

اإلحصاءات الرسمية، واالختبارات، الوثائق، والسجالت، والتقارير، و كاالستمارة، والمالحظة، والمقابلة، و 
لوسيلة المستخدمة. كما أنه غالبا ما المقارنة وحده في ا ويتحكم موضوع والمقاييس، والمصادر والمراجع.

                                                           
 .261-251 :،صمرجع سابق الذكر، موريس أنجرس1
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كتاب 
     جماعي

تعمد غير المو  والتحريف المتعمدفي الوقت والمال،  البيانات تتمثليواجه الباحث صعوبات في جمع 
تقان لغةالتنقل والسفر،  للمعلومات، صعوبة  عتماد علىاالواحدة، معرفة دولة واحدة، وهذا يدفع الباحثين  وا 

التفكير االستنتاجي، وهذا ما يحد من المقارنات، وغالبا ما يحدث ذلك في علم السياسة المقارن حيث ينزع 
 1لى دراسة أوروبا عوض أند ونسيا على الرغم أنها رابع دولة من حيث السكان.إمعظم الباحثون 

  أو سلوكية األنماط صياغة ذلك بعدالشرح والتفسير بالكشف عن أسباب االختالفات ودالالتها. ويتحقق ،
 فسيرمرحلة التم يعمل على تعميمها. غير أن ثتالزم بعض الظواهر المتشابهة ظاهريا في تلك األنماط، 

تعترضها صعوبات كاالختزال، فمثال بعد البحث الدقيق والمتأني نصل إلى أن الدول التي تكون نسبة تعليم 
اإلناث فيها أكثر من الذكور يكون احتمال أن تكون ذات نظام حكم ديمقراطي أكبر من تلك الدول التي تكون 

االرتباط بين  ح، فيجب توضيح أسبابنسبة تعليم اإلناث فيها منخفضة. غير أن هذا التفسير يبقى غير واض
رة، سالحكم االستبدادي وعدم تعلم اإلناث، فيمكن تفسير ذلك بمتغيرات أخرى مثال كعدم المساواة داخل األ

ثالي وضعها في صورة نمط م إلىحصر العناصر المختارة  ونصل بعداإلثنية. الفقر، المعتقدات الدينية و 
deal typeIي، الثقافي،االجتماعالمحيط  ؛رى في عدم األخذ بجميع أبعاد الظاهرة، كما تكمن الصعوبة األخ
 ، والسياسي، التكنولوجي إلخ.االقتصادي

 :وعيوبه المقارن  المنهج مزايا -1-6
 يمكن حصرها فيما يلي: 2للبحوث المقارنة مزايا

  ن إتؤدي البحوث المقارنة إلى زيادة قدرة الباحث على تقديم تفسيرات أكثر قوة للظاهرة المدروسة، إذ
مل امجتمع واحد، مما يقلل من تأثير عهذه التفسيرات تستند إلى أدلة تجمع من عدة مجتمعات وليس من 

 .والتحيز الثقافيالصدفة، 
 المتغيرات المدروسة التي يشملها  مدىى زيادة تؤدي البحوث المقارنة إلى تدعيم قدرة الباحث عل

تصميم البحث باستخدام مؤشرات متنوعة مستمدة من أكثر من مجتمع مثل المؤشرات التي تستخدم لقياس 
المكانة االجتماعية، والتي تشمل في المجتمع الغربي، الدخل، والمهنة، لكنها في المجتمعات النامية تشتمل 

 لنسب األسري.أيضًا على مكان السكن، وا
  تسمح البحوث المقارنة باالستعانة بالعوامل والجوانب الثقافية واالجتماعية الخاصة بكل مجتمع

 مدروس في تفسير النتائج، مما يدعم أيضًا قوة هذه التفسيرات، ويزيد من صمودها في وجه االنتقادات.

                                                           
 .21 :، ص1121، ترجمة: باسل الجبيلي، دمشق: دار الفرقد، مبادئ علم السياسة المقارن باتريك ه. أونيل،  1
 .11:،صمرجع سابققباري محمد إسماعيل، 2
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كتاب 
     جماعي

  العيوب:وعلى الرغم من هذه المميزات ال يخلو المنهج المقارن من 
 ثير المنهج المقارن مشكلة قلة دقة التعريفات لألسباب التي سبق اإلشارة إليها أعاله كالتحيز، وعدم ي

 قيمة المنهجأن  كما ،المقارنةاالنتباه إلى البيئات والقيم المختلفة التي تصاغ فيها، مما يعيق عملية بناء أنماط 
 كبيرة.، ومدى مطابقتها للواقع، الذي يشمل دالالت تهاوصح مرتبطة بقيمة أنماط المقارنة

  ما هي وحدات المقارنة،لم يهتم علماء االجتماع بطرح المشاكل المرتبطة بشروط صحة معايير 
 1المقارنة الواجب اختيارها؟ كيف نتأكد من أننا نقارن عناصر متشابهة؟

  لتالزم خصوصاً إذا كان ا من المعلولتحديد السبب من النتيجة أو العلة صعوبة في كثير من األحيان
 .2على الصدفة وليس تالزميا ابينهما قائم

  المنهج  ها كما هو الحال فيفيال يمكن في حالة المنهج المقارن ضبط المتغيرات المختلفة، والتحكم
ذلك فإن ا، لوالسيطرة عليهأوبالتالي يصعب عزلها  ،وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها ،التجريبي

 .3التي يمكن تحقيقها في حالة المنهج التجريبي هانفسدقة النتائج لالمنهج المقارن ال يوصل 
  افة إلى خر، باإلضآصعوبة تعميم النتائج، فمفهوم وحدات التحليل ووظائفها يختلف من بلد إلى

. كما 4تمثيلها أو للدولة التي تزعم للمجتمع-للمقارنة كعينة-تمثيلهاكفايتها أو عدم كفايتها للتحليل أي عدم 
قد تحدث تغيرات جذرية أساسية في الفترة الزمنية التي تقع بين المقارنة األولى والثانية )عند مقارنة ظاهرة 

 .5صدق نتائج المقارنة وثباتها( فيمعينة في فترتين زمنيتين مختلفتين( مما يؤثر 

 : نهج دراسة الحالةم -6
لف ومذكرات التخرج في مخت البحوث الجامعية،يعد منهج دراسة الحالة من أكثر المناهج استخدما في 

المناهج في تحديد دراسة الحالة، هل هي منهج ضمن مناهج البحث العلمي،  ويختلف علماءالتخصصات، 
طريقة بين دراسة الحالة كجمع البيانات. ويرجع هذا االختالف إلى عدم التمييز  إحدى أدواتأم يمكن اعتبارها 

 هم فيمأو إبراز عنصر ،في التدريس ودراسة الحالة كمنهج، ففي حين تطمح األولى إلى توضيح نقطة ما
لقد 6، بالرغم من ذلك تبقى طريقة التدريس مستمدة من المنهج .ظاهرة معينةالثانية إلى فهم  فالتعليم. تهد

                                                           
 .211-11: ، صالمرجع نفسه1
 .14:،صسابقمرجع قباري محمد إسماعيل،2
 .14:،صالمرجع نفسه3
 .16:، صمرجع سابقشلبي، محمد 4
 . 14:، مرجع سابققباري محمد إسماعيل 5

6 Yves-C. Gagno, L’étude de Cas Comme Méthode de Recherche, 2e édition, Montréal : Presses de l’Université 
du Québec,2012. 
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ألن معظم  ؛التي يتم التوصل إليها باستخدام دراسة الحالةكان من الصعب في البداية نشر نتائج البحوث 
نموذج المعرفي المهيمن آنذاك في البحوث الكمية. ويشككون في يدافعون عن األ العلمي كانوارواد المجتمع 

وصول إلى ال فيألن الوضعيين كانوا يأملون  ؛صدق النتائج المحققة من دراسة الحالة. وذلك ليس بالغريب
شاع د فق. أما اليوم خصوصيات الظواهرمنهج دراسة الحالة بالكشف عن يهتم مية، في حين قوانين عال

استعمال هذا المنهج وذاع استخدامه في البحوث االستكشافية على الخصوص كمنهج مكمل للمنهج الكمي 
ن والفلسفة و بفضل انتشار تيار ما بعد الحداثة الذي مس جميع ميادين البحث، وسمح للعلوم اإلنسانية والفن

 بالبروز. 
وعلى الرغم من أن قدماء المصريين قد استخدموا دراسة الحالة في دراسة حاالت المرض، وحاالت 

مية علالمجرمين واستخدمها المؤرخون في وصف حياة الناس واألمم إال أن استخدام هذا المنهج على أسس 
يعود إلى النصف األول من القرن التاسع عشر على يد لي بالي في دراسته لألسر العاملة في فرنسا.  منظمة
كتابه عن  في W.Healyهيلي نشر ويليامنقطة تحول بالنسبة لهذا المنهج وذلك عندما  2125عام  يعدكما 

 ال يكفيو القصة كاملة،  ي يرو ال األحداث الجانحين ...وانتهى في دراسته العميقة تلك إلى أن اإلحصاء وحده 
المنهج في صياغته  هذاS.Freuidفرويد سيجموند بعد واستخدم فيماالمحيطة به.  اإلنسان والظروفلفهم 

العقل الباطن(، وذلك بدراسة حالة على فترات طويلة سواء بالنسبة للنساء )الباطن نظريته حول الوعي 
 1والرجال.

 : منهج دراسة الحالة تعريف -6-1
في الدراسات الوصفية، والذي يهدف إلى  البحث المستخدمة من مناهج امنهج دراسة الحالة نوع يعد

 ياقها الحقيقيستحليل وفهم مشكلة أوظاهرة محدودة ودقيقة بدراسة خصائصها بالتفصيل مثل ما حدثت في ال
. فمنهج دراسة الحالة هو إذن ذلك المنهج 2أو بإعادة تشكليه معتبرا إياها ممثلة لمجتمع البحث المراد دراسته

من خالل التحليل المعمق لحالة فردية قد تكون شخصا أو جماعة  الظواهر االجتماعيةالذي يهدف لدراسة 
يقوم بذلك على افتراض أن الوحدة المدروسة يمكن أن تتخذ لحاالت ، مجتمعا محليا أو المجتمع بأكمله أو

                                                           
 .116، 115 :ص ، ص2111دار المطبوعات، ، الكويت: أصول البحث ومناهجهبدر،أحمد1

2 Brigitte Albero. L’étude de cas : une modalité d’enquête difficile à cerner. Albero B., Poteaux N. Enjeux et 
dilemmes de l’autonomie. Une expérience d’autoformation à l’université. Etude de cas, Maison des Sciences 
de l’Homme, pp.15-25, 2010, PraTICs. ffhal-00579008f ,https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00579008/document ,) Vu le 10/06/2019(. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00579008/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00579008/document
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. 1ةالتعرف على وضعية واحدة معينة وبطريقة تفصيلية دقيق إلىفهو يهدف  ،هنفس أخرى مشابهة أو من النمط
دراك خفاياها أي  ؛وتتضمن هذه البيانات جوانب شخصية وبيئية ونفسية وغيرها، وذلك قصد اإلحاطة بها وا 

الكشف عن العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة أو الكشف عن العالقات السببية بين أجزاء هذه الوحدة 
 .2ثم الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بها وبغيرها من الوحدات المتشابهة

ة مثابب تعدفإذا كان موضوع الدراسة منصبًا على المؤسسات االجتماعية، فإن كل مؤسسة اجتماعية 
يصبح األفراد مجرد أجزاء أو مواقف أو عوامل داخلة في تكوين الحالة. ويعتقد بعض العلماء  في حينحالة، 

في البحث االجتماعي بأن منهج دراسة الحالة قد يدرس مرحلة معينة من تاريخ الوحدة، أو يدرس جميع 
في هذا المدروسة وبغيرها. كما ال يكتالمراحل التي مرتبها للوصول إلى التعميمات العلمية المتعلقة بالوحدة 

لي، وينظر أي يركز على الموقف الك ؛في سياقها الكلي الذي تعبر عنه ،بلالمنهج بدراسة الحالة بشكل منعزل
إلى الجزيئات من حيث عالقاتها بالكل الذي يحتويها على أساس أن الجزيئات هي جانب أو مظهر من 

 . 3مظاهر الحقيقة الكلية
الحالة( الفرد أو ) ومصطلح خدمةstudyCaseالحالة لكتاب إلى التمييز بين مصطلح دراسة ويذهب بعض ا

workCase  ،فرد تتصل خدمة ال في حينعلى اعتبار أن دراسة الحالة تعنى بالبحث العميق لوحدة معينة
بصفة خاصة باإلجراءات التطويرية والعالجية واإلصالحية التي تجيء بعد تشخيص أسباب الحالة، فعملية 

دراسة الحالة كمنهج يحتمل أن J.Hamelهامل . ويصنف جون 4الحالة إذا تتكامل مع عملية خدمة الفرد
لكن دون و  والمقابلة.(، المحتوى، المسححليل ت المباشرة،يشمل عدة طرق وتقنيات لجمع البيانات )المالحظة 

دقيق  صعوبة استخراج تعريفيفسر  وهذا ما التجريبي.كما هو الحال في المنهج  صارم،بروتوكول منهجي 
 ص.يوفر مجموعة كبيرة منالخصائ التعاريف،فإن تحليل عدد كبير من  ذلك،في أدبيات المنهجية. ومع  له

 : حالة خصائص منهج دراسة -6-9
 يمكن استخراج مجموعة من الخصائص المتعلقة بهذا المنهج:

 وهذا ما جعل بعض الباحثين يعتقدون أن  ،طريقة للحصول على معلومات شاملة عن الحاالت المدروسة
من التحقق  أكثر عمليةأنه يناسب في اآلخر فيجادل همبعضفي بناء النظريات، أما  الحالة يساهممنهج دراسة 

                                                           
 .11 :، صسابق الذكرالمرجع ،عمار بوحوش1
 .115:، صالذكر سابقالمرجع بدر، احمد 2
 .11:، صالذكر سابقالمرجع شلبي، محمد 3
 .116:، صالذكر سابقالمرجع بدر، احمد 4
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 ساهمجهة تالنظريات. في حين رأى آخرون أنه يمكن إقامة تصميم بحث يجمع بين االثنين، فمن  صحة
 .1يتم التأكد من صحتها بمقاييس وفرضيات مجربة جديدة،دراسة الحالة في صياغة نظريات 

  ةفهي طريق .ومتجانس. وهذا يسمح بدراسة هذه الظواهر ككل متكامل والحاالتر كيفي للظواهطريقة تحليل 
 .2الكلي وبمختلف العوامل المؤثرة فيه والعمليات التي يشهدها تهتم بالموقف

 التاريخية. وهذاومن ثم فهي تهتم بالدراسة  ،نها تعتمد اعتمادا كبيرا على عنصر الزمنإأي  ة؛طريقة تتبعي 
 ال يقتصر على بحث الحالة الراهنة. اديناميكي اما يجعله منهج

 ومات. المعلألنه يعتمد على أكثر من أداة للحصول على  ؛تكامل المعرفة يسعى منهج دراسة الحالة إلى
تلف والتنبؤ، والتحكم في العمليات المالزمة لمخالتفسير، و الوصف، و أنه يناسب جميع مستويات البحث  اكم

الظواهر الفردية، والجماعية. فالوصف يجيب عن السؤال من،ماذا،متى،كيف؟ ويهدف التفسير إلى توضيح 
 التعرف على الحاالت النفسية، أو السلوكيات، أوإلى يهدف التنبؤ  في حين؟،لماذا أي؛ حدوث األشياء سبب

، هماقفومو  أما التحكم فيشمل محاوالت التأثير في إدراك، األفراد والبعيد،القريب  المدييناألحداث على 
 3.هموسلوك

 : منهج دراسة الحالة وشروط صحته استخدامات-6-7
يستخدم منهج دراسة حالة عند الرغبة في دراسة المواقف المختلفة للوحدة دراسة تفصيلية في مجالها 

الدراسي عند المراهقين حالة تالميذ الطور المتوسط، أو  كدراسة التسرباالجتماعي، واإليكولوجي والثقافي، 
ي مؤسسات الجامعية، النمو الديموغرافإدارة الجودة في الالشباب، أو دراسة  الجنسي عنداالنحراف السلوكي أو 

 4.في البلدان اإلفريقية، التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية
ديني في تطور ظاهرة التطرف المتابعة التطور التاريخي لوحدة معينة، كدراسة السيرة الذاتية لشخصية ما،  -

شرق تطور السياسة األمريكية في ال الجزائر،سياسة التعريب في  االجتماعي،المجتمعات العربية، التغير 
 األوسط دراسة حالة العراق.

حينما يريد الباحث أن يتوصل إلى معرفة حقيقة الحياة الداخلية لشخص ما بدراسة حاجاته االجتماعية -
 النتحار.اكدراسة حالة لمريض حاول ودوافعه باعتباره عضوا في الجماعة التي يعيش فيها،  واهتماماته،

                                                           
1Gagno, op.cit. p:21. 

 . 121:، ص1121، الجزائر: مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةنادية سعيد عاشور، 2
3Gagno,op.cit. p1:. 

 .11-11 :، صمرجع سابقشلبي، محمد  4
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ا رغب الباحث في الحصول على الحقائق المتعلقة بمجموعة من الظروف المحيطة بموقف إذ
المتشابكة التي يمكن االستناد إليها في وصف العمليات التي تنشأ بين األفراد أو  ومعرفة العوامل،معين

كدراسة  عمليات،ال وتحليل تلكوالصراع، واالئتالف  بينهم كالتعاون،الجماعات أو الدول نتيجة عملية التفاعل 
 . يا، والتحول الديموقراطي في تونسالتنمية االقتصادية في ماليز 

 مجموعة من الشروط حتى يصح استخدامه وتتمثل في:حالة ويتطلب منهج دراسة 
 .الدقة في تحري المعلومات مع مراعاة تكاملها 
  ،المعلومات التي تشملها الحالة. والوضوح لكثرة، والتسلسلضرورة التحلي بالتنظيم 
 مختصرا وليسحيث ال تكون مفصلة تفصيال ممال، حالة االعتدال في طرح المعلومات تتطلب دراسة ال 

 تكون هذه المعلومات متناسبة مع هدف الدراسة. ينبغي أنيؤدي إلى الخلل في المعلومات، كما 
  عضها.ب وخشية نسيان وذلك لكثرتهاتتطلب دراسة الحالة ضرورة القيام بتسجيل كل المعلومات 
  تباع، والتكلفةضرورة االقتصاد في الجهد  الطرق لبلوغ الهدف المطلوب من دراسة الحالة.  أقصر وا 
 : خطوات منهج دراسة الحالة-6-1

 مراحل:يستند منهج دراسة الحالة إلى مجموعة من الخطوات يمكن ترتيبها في عدة 
 موضوع معمة منهج دراسة الحالة ءوهي مرحلة تحضيرية يتم فيها التأكد من مدى مال األولى:المرحلة 
ذا ما كانت تستند إلى مبادئ  أولية لمشكلةهذه المرحلة صياغة  تشملو البحث  التعرف )نظرية البحث، وا 

تكشافي أو ساإلشكالية من النوع اال ما كانتعلى المقاربة التي سيتم تبنيها من قبل الباحث(، والتأكد إذا 
 .1التجريبي

عبيرا فعليا على ت التي يجب أن تعبرثلة للحالة التي يقوم بدراستها و مرحلة اختيار العينة المما المرحلة الثانية:
لباحث عند والتأكد من عدم تحيز ا، اتهكيفالتعرف الجيد على وسط الدراسة وتفاعالته ودينامي، مجتمع الدراسة

وا همال فئة  ،في المؤسسات الخاصة على فئة المستهلكين جودة الخدماتاختياره للعينة كاقتصاره عند دراسة 
أخد  من، والبد الطالب الخالعمال والموظفين، أو عند دراسة حالة المستشفيات أو الجامعات أو المدارس، أو 

  .عدد أكبر من الحاالت المطلوبة
ويقتضي ذلك مراعاة مجموعة من الشروط كتحديد الطريقة أو  ،جمع البيانات والمعلومات المرحلة الثالثة:

الستعانة . واالوثائق(، الخرائط، بانةالطرق المناسبة لجمع المعلومات )المالحظة بالمشاركة، المقابلة، االست

                                                           
1Ibid. p :7. 
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ول من الحصول على القبو ية، وتدريبهم. بمجموعة من الباحثين قصد ضمان الموضوعية واالبتعاد عن الذات
در في العملية، جمع أكبر ق بين المشاركينعليها المالحظة، وخلق جو من الثقة  ى قبل األوساط التي تجر 

ي فزيادة الإجراء اختبارات المطابقة من أجل  ،من المعلومات، االستعانة بأكبر قدر من مصادر المعلومات
ترميزها، وتحليلها. و  ،وفرزها جمع المعلومات ليتم تسجيلها، ةستراتيجيإصحة المعطيات، ثم التحسين من  نسبة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاه عملية  مديري إجراء بحث حول سلوك ذكر  يمكنوعلى سبيل المثال 
، وبعد ستبانةابإعداد  تبني تكنولوجيات حديثة في تسيير مؤسساتهم، وقد سمحت دراسة بعض الحاالت هنا

 المؤسسات ديري م)على عينة ممثلة إحصائيا لمجتمع موضوع الدراسة  اعلى عينة اختباريه، يتم توزيعه اتجربته
ينة نابعة أسئلة مت ةانبيشمل مضمون االست ويشترط أنهذا المسار(، في المتوسطة والصغيرة الذين شرعوا 

 .المديرينمن واقع هؤالء 
ا مع مطبقاته من مدىاقتراحات تفسيرية والتأكد  دوتعميمها. إيجااستخالص النتائج  المرحلة الرابعة:

استخدام الفوارق من أجل المساهمة في إعادة بناء  الموجودة،المعطيات، ومقارنتها مع األدبيات والنظريات 
النظرية المعممة  بية فيو األور قبل العديد من الدول  النظر من. ويمكن ذكر مثال عن إعادة 1نظريات جديدة
ال تعرضوا دراسة لحاالت أطف إلىن استنادا يوضع األبناء تحت كفالة األم في حالة طالق الوالدبوالتي تقضي 

 إثباته وتوثيقه.  وذلك بعدإلى سوء معاملة من قبل أمهاتهم بعد انفصال الوالدين، 
 : هوعيوب ةلمنهج دراسة الحا مزايا-6-1

 عند استخدامه يمكنوعيوب 2مثله مثل بقية المناهج األخرى من مزاياال يخلو منهج دراسة الحالة 
 حصرها فيما يلي:

  يفيد هذا المنهج في المعرفة المعمقة بشأن الوحدة محل الدراسة )فرد، جماعة(. مع التركيز على
 يساهم المنهج أيضا في إثراء البحوث بالمعلومات التي تكشفو  محيطهاعوامل تطورها في عالقاتها مع 
 بناء فروض ونظريات جديدة.بة بالنسبة للباحث مما قد يسمح حقائق قد تكون غامضة أو مجهول

  التعرف على السمات المشتركة لبعض المشكالت النوعية في مجاالت علم النفس، اإلدارة، السياسية
 وغيرها. وكذلك على الفروق بتعديلها أو تدعيمها وفقا للنتائج المتحصل عليها.

                                                           
1Ibid. p:8. 

 .11ص:  ،الذكر سابقالمرجع شلبي، محمد  2
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  عرفواالقتصادية. والتيفيد في معرفة عينات أكبر حجما، كالدول، واألنظمة االجتماعية، السياسية 
ات التغير التي تعتريها. ويتميز بصحة ومصداقية داخلية باعتبار أن الحاالت المختارة هي كيعلى دينامي

 تمثيل فعلي للواقع. 
 ة:التاليالمنهج فعادة ما تدور حول النقاط  هذا عيوبما أ
  ،مدى موضوعية األدوات المستخدمة في جمع البيانات كتاريخ الحالة، وغيرها من السجالت الشخصية

 1والمصادر الرسمية واإلحصائيات المقدمة للباحث والتي يتم االعتماد عليها، والتي يشكك في صحتها.
 را ما دأن الحاالت نا اكم، والمالالمشاركين من حيث الوقت و بالنسبة للباحث  اهذا المنهج مكلف يعد
عميم وصعوبة ت للمنهج،عن األخرى، وهذا ما يطرح مشكلة المصداقية الخارجية  كل حالة تختلفو ، تتكرر

ت أجريت من قبل باحثين لتوضيح التغيرات التي لحق الحالة التي ذكر دراسةالنتائج. وفي هذا اإلطار يمكن 
أنه يصعب تعميم المعطيات  إلىقرية)حالة(، 21بعد دراسة  وتم التوصلبمسار حياة سكان النبال والهند. 

 2الخاصة بكل مجتمع محلي على بقية القرى األخرى.
  سمح بدقة يالباحثين تباعه من قبل جميع ايمكن  منهج دراسة الحالة وشامل لتطبيق دليل كاملغياب

 . تهاومصداقي أكبر ويضمن صحة النتائج
  لى قد يؤدي به إلى التركيز ع ماالحالة والتعايش الطويل مع  التعاطفعن تحيز الباحث الذي ينجم

 جوانب وتجاهل جوانب أخرى مهمة بالنسبة للبحث. 
وعلى الرغم من كل االنتقادات يبقى منهج دراسة الحالة من أكثر المناهج استعماال في الوقت الحاضر وأثبت 

رؤية العالقة  منبه أننا نتمكن هو فعاليته وقيمته في مجاالت متعددة كالتعليم واالجتماع، وما يبدو مؤكدًا 
 كمي.بين العوامل المعزولة بصورة أكثر وضوحًا من مجرد التحليل ال

 : لمنهج اإلحصائيا -1

ألساليب ايعد المنهج اإلحصائي أحد المناهج الكمية المستخدمة في العلوم االجتماعية التي تعتمد على 
أن "غالبية التدخالت الرياضية في العلوم اإلنسانية G.Guilbaudأستاذ الرياضيات جيلبو رى ي، و الرياضية

ند وضعية أي الوقوف ع؛ إحداهما التجديد أي رياضيات حديثة تولد، وثانيهما قرار التدخل ؛تتصف بصفتين
. وقد ظن البعض أن استخدام المنهج اإلحصائي ينطوي فقط على استعمال 3معينة و طرح السؤال ماذا نعمل "

                                                           
 .11ص: ، مرجع سابقسماعيل، إقباري محمد 1

2Gagno, op.cit., p:3. 
 .241 : ، صمرجع سابقغرافيتز، 3
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ؤشرات كالرموز والمألن الباحث االجتماعي يستخدم الطرق اإلحصائية  ،األرقام و المعدالت، وهذا غير صحيح
لقيم وظواهر وعالئق معينة ليقوم بتفسيرها وتحليلها، وتساعده أيضا في تعميم نتائج بحثه على أكثر من عينة 
دراسته.و يستعمل اإلحصاء في جميع  العلوم االجتماعية في علم النفس، السياسية، والقانون، واالقتصاد، 

كعلم  لكن ليسو ،عداد البحوث مثل اإلعالم اآلليمساعدة على إ واإلدارة، وغيرها من العلوم كوسيلة، وتقنية 
مكن ن المعالجة اإلحصائية للبيانات يإإلى اكتشاف قوانين جديدة فيه، إذ من خالله أو منهج يسعى الباحث 

البحث  تحديد احتياجاتعلى مختص، ولكن المشكلة هنا تكمن في عدم قدرة المختص إلى أن يوكلها الباحث 
وعناصر  بعدة قضايامرتبطة أن االختبارات اإلحصائية  كما،الحساباتمن قدرته القيام بمختلف على الرغم 

 .منهجية كطبيعة الموضوع، والفروض، والتحليل، والتفسير، وغيرها

 : تعريف المنهج اإلحصائي -3-1
لبيانات واالمنهج اإلحصائي هو "ذلك الفرع من الدراسات الرياضية الذي يعتمد على جمع المعلومات 

لظواهر معينة وتنظيمها، وتبويبها، وعرضها جدوليا، أو بيانيا، ثم تحليلها رياضيا، واستخالص النتائج بشأنها 
. فهو يستخدم البيانات الرقمية ألجل االستدالل بها على وجود العالقات بين الظواهر 1والعمل على تفسيرها"

ظمة ووسائل ا على خطوات منما توصل إليه من نتائج معتمدأوانتفائها، وال يكتفي بذلك بل يعمل على تعميم 
ومعدل  هموعدد معرفة نوعية األفراد العاملين تستطيع المؤسساتبفضل الدراسات اإلحصائية .  متعددة

على شهادات معينة، أو معدل العمر في منطقة أو دولة ما، أو معدل الوفيات، كما يمكن للدولة  الحاصلين
مية طيلة فقات العمو أن تعرف الزيادة السكانية، ونسبة النمو االقتصادي، أو معدل الدخل الفردي البطالة، الن

 .2ئع معينةاألخيرة، ومدى إقبال الجمهور على شراء بضاخمس السنوات خالل الالسنة أو 
أحد المتخصصين في اإلحصاء االجتماعي في   M. Blalock Hubertباللوك األستاذد وقد حد

 يلي:للمنهج اإلحصائي يمكن حصرها فيما  3أمريكا ثالث وظائف
 حيث يمكن تلخيصها بسهولة.تقوم بتلخيص المعلومات المجمعة  وصفية وظيفة -2
ميمات حول وضع تص ن(، تتضموصفية استنتاجية استقرائية )حالة الحصر الشامل أو المعاينة وظيفة -1

 مجتمع البحث مستقاة من معطيات البحث التي ظهرت في عينة البحث. 
 قوانين عامة مستخرجة من مالحظات متكررة للمنهج اإلحصائي. صياغة -1

                                                           
 . 121 :، ص1115، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، جتماعيةتقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية واالعبد الناصر جندلي، 1
  052المرجع نفسه ، ص  2
 .12،11:،صمرجع سابق،معن خليل عمر 3
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 : خطوات المنهج اإلحصائي -3-9
 وهي: 1تباع مجموعة من الخطواتايقتضي تطبيق المنهج اإلحصائي 

  يلها إلى تحديدا جيدا، وذلك بتحلتحديد المشكلة موضوع البحث، ويقصد بها تحديد مشكلة موضوع البحث
 عناصرها األولية لإلحاطة بها من جميع جوانبها.

 ة يفرض الباحث وجود عالق كأن،تنفيهاتقرر وجود االرتباط بين الظواهر أو  التي صياغة الفروض
الح اتجاه التصويت لص رجحاألعلى ي ى لك أن المستو ذوالمثال على ،الدخل واالنتماء الحزبيمستوى بين

والقيام  .الجمهوريين )فرض( وبصيغة أخرى أن ذوي الدخل العالي يميلون إلى التصويت لصالح الجمهوريين
 ية.ا عطاء الظواهر مؤشرات كمبالتعاريف اإلجرائية و 

 الت من السج اإلحصائية عموماالبيانات  وتجمع ،الدراسةع البيانات اإلحصائية عن الظاهرة موضوع جم
ئلة تصاغ في شكل أسو  ،ريةالتجا الق التعداد بزيارة البيوت أو المصانع أو المحيالمتخصصة، أو عن طر 

نات اإلحصائي عينة من العي مراسالت. ويستعمل المنهجت البحث أو من خالل مقابالت أو تتضمنها استمارا
فإذا أردنا مثال أن نجري بحثا حول وظائف األسرة الجزائرية  ،لتمثيل المجتمع الكلي اإذا كان العدد كبير 

عها بل نستخدم تقنية االستمارة ونوز  ،، فال يمكن أن نقوم بجمع البيانات عن جميع األسرهاوأدوار  المعاصرة
أسرة موزعة بين الريف والمدينة، ثم نقوم بتصنيف المعلومات  125تشمل على عينة ممثلة لموضوع الدراسة قد 

التي نحصل عليها وتحليلها والوصول إلى نتيجة معينة معبرة عن وظائف األسرة الجزائرية المعاصرة. وتتطلب 
ال  االدراسة اإلحصائية دقة البيانات ومالءمتها للظاهرة محل البحث، وتدقيق البيانات التي جمعناها وحده

 المعلومات التي استقيناها من غيرنا.في يكفي بل البد من التدقيق 
  ذلك بتبويبها  ويتم ووصفها إحصائيا،في جداول مناسبة بعد مراجعتها  وعرضها ووضعهاتبويب البيانات

 زمنيا، أو جغرافيا، شكليا، أو تبويب الكمي بداللة الوزن، أو الطول أو الحجم.
  ك ال يسمح أن ذل رغي ،المدروسةبيانية مما يسهل معرفة االتجاه العام للظاهرة تمثيل البيانات في رسوم
 مما يقتضي التحليل. ،التعمق في معرفة الظاهرة وأسبابهاب
  يجاد قيم تباعدها أو تشتتها  ،ودرجة ذلك المتغيراتبين  بإيجاد مدىالترابطتحليل البيانات عضها عن بوا 

 حدوثها. البعض اآلخر، ومتوسط

                                                           
 .14:، صمرجع سابقشلبي، محمد 1
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 فية والسياسية وذلك بربطها بسياقاتها الثقا،التفسير باستخالص ما تعنيه هذه األرقام واالرتباطات أو نفيها
 تعميمها إن استطاع على حاالت أوسع.  ةوالتاريخية. ومحاولواالجتماعية 

 : أنواع اإلحصاء االجتماعي -3-7
 : ينقسم اإلحصاء إلى نوعين اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي

ميع وصف ج منه أيبكيفية وصف مجتمع البحث من خالل عينة مسحوبة  ويتعلق الوصفي:اإلحصاء  -
البحث ثم تصنيف هذه الوحدات إلى فئات، ومن بعد تصنيف هذه الفئات إلى عوامل  وحدات عينة

الفئة الملخصة  بين األنها ال تترك ثغرة أو فراغ؛ هذه العملية مفيدة  دالبحث. وتعتتعلق بموضوع اتومتغير 
ذ  فئة فيضطر الباحث إلى تركها أو حذفها، لوحدات غير قابلة لالنضمام مع أيكانت بعض ا اوالمصنفة. وا 

درجة تعميم نتائج البحث إال أنه على الرغم من ذلك فإن هذا النوع من اإلحصاء ال  فياألمر الذي يؤثر 
.فإذا كان 1ة المتداخلة بين أكثر من عاملين متغيرينإذ يوصل الباحث إلى معرفة العالق ،يخلو من الفائدة

لحجم انقوم بجمع البيانات عنها وتصنيفها إلى فئات حسب عدد أفرادها )كبيرة ألسر االبحث مثال حول 
، صغيرة (، وحسب الدخل الشهري)ذات الدخل المرتفع، المتوسط، المنخفض(،من حيث المستوى متوسطة

مة المتعلقة بشؤون همالبتدائي(،ثم ندرس مدى تأثير متغير كيفية اتخاذ القرارات الالتعليمي )العالي، المتوسط، ا
ن العائالت ذات أإلى األسرة بحرية تامة أو باستشارة األقارب، فنصل عند توزيع المتغير على الفئات الثالث 

تحافظ  على رار و المنخفض ال تتمتع باستقاللية في اتخاذ الق يعدد األطفال المرتفع، والمستوى التعليم
 استمرارية الروابط العائلية التقليدية.

ويلجأ اإلحصاء الوصفي بغية الوصول إلى هذه النتائج إلى العديد من األساليب الرياضية كالنسب الحصية، 
 الرسوم البيانية، مقاييس النزعة المركزية وغيرها. التكراري،النسب المئوية، المعدل، التوزيع 

الموجودة في كل فئة على عدد مجتمع  الوحداتيتم حساب النسبة الحصية بتقسيم عدد و  الحصية:النسبة -
السنة األولى آثار في كلية العلوم االجتماعية المتكونة من ثالثة  ةبطلنسبة الحصة ل فإذا أردنا حساب،البحث

سنة لالكلي ل ةعدد الطلبثار على آالسنة األولى  بتقسيم عدد طلبةأقسام اآلثار، والفلسفة، وعلم االجتماع نقوم 
 =511(/العدد الكلي )جميع التخصصات(51ثار)آاألولى  المثال: عددطلبة السنةاألولى كما في 

1.111652 . 

                                                           
 .11:ص مرجع سابق،خليل عمر، معن  1
 .14،15:، صالمرجع نفسه2
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إذا أردنا معرفة النسبة  ، فمثال211×ها بحساب النسبة الحصية مضروبة يونحصل عل المئوية:النسبة  -
 .1%1.1=211( ×1.11165المئوية لطلبة اآلثار السنة األولى في الكلية، نضرب النسبة الحصية )

جميع األعداد المطلوب إيجاد المعدل لها، ثم قسمة الناتج على  تحديد المعدل من خالل تجميع مالمعدل: يت-
نجمع جميع المعدالت المحصل اب معدل طلبة السنة األولى آثار حس إذا أردناالمثال السابق  ففيعددها؛

 طالب:51ـلفمثال لدينا المعدالت التالية  ،عليها خالل السنة ونقسمها على عدد طلبة السنة األولى آثار
 .21.5فنتحصل مثال على معدل 51...فنقوم بتجمعيها وتقسيمها على  22.5، 21،21،21،1

تتراوح  ينذرضنا أننا نريد معرفة السنة التي يحصل فيها أكثر نمو عند األطفال الالتوزيع التكراري: لو افت -
ند الطفل األول في ع حدث النموطفال فنجد مثال  15سنة لدي عينة متكونة من  21و21أعمارهم مابين 

 ،...كما هو موضح أسفله:24والرابع في سن  21وعند الثالث في سن 24الثاني في سن  ، وعند21سنة 
21-24-21-24-26-24-24-21-21-21-21-21-21-25-24-25-25-24-24-21-
25-26-25-21-21-26-22-25-21-21-21-22-21-24-24-24. 

سنوات تكرر النمو مرة واحدة،  21فنقوم بحساب التكرارات بالنسبة لكل فئة عمرية فنجد أنه عند 
 1سنة تكرر 24مرات، وعند  1كرر سنة ت 21مرات، وعند 5سنة تكرر 21رر مرتين، وعندسنة تك 22وعند 

لنصل في النهاية بعد قراءتنا  جدول.سنة، ونضعها في  21في قراءة النتائج إلى غاية فئة  مرات ونستمر
 سنة.  24للتكرارات إلى أن السنة التي يحصل فيها أكثر نمو هي 

 عدد التكرارات لألطفال الفئة العمرية
18 2 
11 1 
19 5 
17 1 
11 1 
11 6 
16 1 
13 2 
10 2 

 15 اإلجمالي

                                                           
 . 15،16:، صالمرجع نفسه1
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( الذي 2شكل الة للتوزيع التكراري للوحدات والفئات وهي المدرج التكراري )وهناك ثالثة أنواع رئيس
النوع  ات. أمالفئاتشير الخطوط المستقيمة إلى عدد  في حينيتكون من خطوط عمودية تشير إلى التكرارات، 

الثاني فيسمى بالمضلع التكراري الذي يقسم المدرج إلى النصف بواسطة وضع نقطة في المتصف على 
المحور األقصى ويوصل بين هذه النقاط خط يمثل نصف عدد تكرار الوحدات الذي حدد في المدرج التكراري 

بالمنحنى التكراري  (1الشكل ). في حين يسمى منهاأعلى درجة من التكرارات وأوطأ درجة  (1)الشكلكما في 
 يوضح أعلى درجة التكرارات وأوطأ الدرجات بينها باإلضافة إلى الدرجات بينها. 

 
 العالقة بين نسبة النمو والفئات العمرية لدى األطفال المراهقين التكراري يوضحالمدرج  :1الشكل رقم
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 التكراري يوضح العالقة بين نسبة النمو والفئات العمرية لدى األطفال المراهقين عالمضل :9الشكل رقم
 
 

 
 التكراري يوضح العالقة بين نسبة النمو والفئات العمرية لدى األطفال المراهقين المنحنى :7الشكل رقم

 
 الصورة التي تعرض العالقة بين متغيرين أو أكثر من البيانات في اتعريفها بأنه البيانية: يمكنالرسوم  -

تسمح الرسوم البيانية بتوضيح المراحل التاريخية  اوعمومشكل خطوط أو أعمدة أو منحنيات أو دوائر بيانية. 
 ،التي مرت بها الوحدات، وكشف اتجاهاتها ومناطق تمركزها بواسطة رسوم منحنية أو مستقيمة أو متدرجة

ها ال توضح مدى ارتباط وحدات الظاهرة لذلك سميت باإلحصاء الوصفي وهي قاعدة وأرضية لالستناد لكن
 .1في مراحل البحث إليها
مقاييس النزعة المركزية: مقاييس النزعة المركزية هي مقاييس عددية تستخدم لقياس موضع تمركز البيانات -

ي ما يسمى هذه القيم ه،إلى التركز والتجمع حول قيم معينةن بيانات أي ظاهرة تنزع في الغالب إذ هاإأو تجمع
 :2أهمها  بمقاييس النزعة المركزية، ومن

                                                           
 .11- 11:،صالمرجع نفسه1
http://qu.edu.iq/ade/wp-عبدهللا الشيحة، ."مقاييس النزعة المركزية )مقاييس الموضع(،محاضرات في مبادئ اإلحصاء،" 2

content/uploads/2016/02/%D9%85%D8%A8 ،( 11/1/1121تم التصفخ في). 
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إذا كان ف ،بيانات اسمية تكرارا. ونحتاجلحسابه إلىعبارة عن القيمة األكثر شيوعا أو  وهوModeالمنوال:-أ
ندما كثر تكرارا. ويسهل تحديد المنوال عفإن المنوال هو قيمة المفردة األ،لدينا مجموعة من المفردات لمتغير ما

 . اتكرار ألن المنوال سيكون قيمة المفردة األكثر  ؛يكون عدد المفردات قليال
إذا كان عدد المفردات كبيرا فيجب إعداد جدول تكراري لتوزيع هذه المفردات، وتحديد قيمة المفردة األكثر  اأم

 وتكون المجموعة التي تحتوي على أعلى رقم أو على أعلى نسبة هي المنوال.  ،شيوعا
 ويعد المنوال مقياسا جيدا للنزعة المركزية عندما يكون المتغير موضوع االهتمام مصنفا إلى عدد من الفئات.

، 12 ،14، 11، 11، 21، 21، 25طالبًا، احسب المنوال: ) 11: تشير البيانات التالية إلى عمر2مثال 
(؟ الحل: ترتب القيم على شكل سلسلة 11، 21، 11، 21، 11، 21، 11، 11، 11، 12، 25، 26، 21

، 11، 11، 11، 11، 12، 12، 11، 11، 21، 21، 21، 21، 21، 21، 26، 25، 25مرتبة كاآلتي: )
 11نها مكررة خمس مرات، إذًا المنوال= إ، حيث 11( القيمة األكثر تكرارًا هي 14، 11، 11
 قلالمتغير الذي عدد المفردات األ وهو الوسيط لمجموعة من القيم لمتغير ما، هو قيمةMédian الوسيط:-ب

أو هو الرقم الذي يفصل  Ordinalةبيكبر منه. ونحتاج لحسابه إلى بيانات رتمنه يساوي عدد المفردات األ
بها طرفه عدد القيم بعد ترتيحيث يتساوى على المجتمع عن النصف األقل  العينة أوالنصف األعلى من 
: للقيم. مثااكان عدد هذه القيم فرديا فالوسيط هو الرقم النصفي الذي سيقسم هذه  ا(. فإذتصاعديا أو)تنازليا
الوسط الحسابي  فالوسيط هوعدد القيم زوجيا  كانأما إذا  ، 4فالوسيط هو، 1، 6، 4، 1، 2إذا كانت العينة:

5+4فالوسيط هو  ،1 1 1 1 1 2لمجموع الرقمين الوسيطين مثال: إذا كانت العينة 

2

1. 
 لمجموعة من القيم هو مبدأ حساب المعدل أو المتوسط الحسابي  MeanArithmeticالوسيط الحسابي: -ج
لحسابه إلى بيانات ، وهو عبارة عن حاصل جمع هذه القيم مقسوما على عدد المفردات، ونحتاج هنفس

، وعندما نريد حساب الوسيط الحسابي للجداول التكرارية البسيطة يجب أن يؤخذ في االعتبار Intervalفاصلية
وبالتالي نستخدم المعادلة التالية: نجمع عدد القيم مقسوما على عدد المفردات مضروبة في  ،يم التكراراتق

 عدد التكرارات.
 VariabilityDispersonMeasures ofالتشتت)التباين(: مقاييس  -

ذا كانت البيانات يكون صغيرا إ فالتشتت،بينهافيما  هاأو تباعدتعكس هذه المعايير درجة تقارب هذه البيانات 
 األكثر استخداما منها:  ويمكن ذكركثيرة  ومقاييس التشتتمتقاربة فيما بينها والعكس بالعكس. 

                                                           
الموسوعة الحرة، "وسيط)اإلحصاء(،"  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_(%D8%A5%D8%A 11/1/1121، تم التصفح في. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_(%D8%A5%D8%25A
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هو الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في البيانات اإلحصائية موضع الدراسة أي أن المدى و  Range: المدى-أ
أصغرقيمة مثال ففي إحدى الدراسات عن أعمار مديري الجامعات األمريكية، وجدنا أن –يساوي أكبر قيمة 

طبيعة عاما، قد يكون هذا المدى صغيرا أو كبيرا طبقا ل 41( هو 11( و أقل سن)12المدى بين أعلى سن )
ذا ما قورن بمجموعات أخرى نجد المدى )و المجمعة.البيانات  ن المجموعة األولى أكثر إ( مثال، فنقول 1ا 

 . 1تشتتا من الثانية، والثانية أقرب إلى التجانس
االنحراف المعياري: وهو أكثر المقاييس التي تستخدم لقياس مدى تفرق أو تناغم البيانات عن متوسطها -ب

تم إدخال كل القيم وحسابها وليس من خالل قيمتين أو ثالثة فقط، ومن هنا تكمن دقته عن الحسابي، حيث ي
 تباع مجموعة من الخطوات:اولحسابه يجب  2باقي مقاييس التشتت

 الخطوة األولى يحتسب المتوسط الحسابي للقيم وذلك بجمع القيم وتقسيمها على عددها.
الخطوة الثانية: ُيحَسب مقدار انحراف كل قيمة عن المتوسط الحسابي؛ وذلك بطرح الوسط الحسابي من كل 

 قيمة. 
 جَمع ُمرب عات انحرافات القيم.تُ ، ومن ثم ةالخطوة الثالثة: ُيرب ع انحراف كل قيمة على حد

م عن ))مجموع مربعات انحراف القي لخطوة الرابعة: ُيطبَّق قانون االنحراف المعياري وهو الجذر التربيعي لـا
د في المصانع وبالتحدي أحدعدد القيم(. مثال إذا كانت األجور التي يتقاضاها خمسة ُعمال في )÷ المتوسط( 

االنحراف المعياري ألجور هؤالء العمال. أواًل: إيجاد المتوسط  ب، أحس21،25،22،1،1قسم التعبئة كاآلتي: 
 الحسابي للقيم، 

(91+95+99+7+3)

5
 =𝑥،x=11،  22 4- =(،)1-22=(-1ثانيا حساب االنحرافات نحسب االنحرافات-

، 64،26،1،64،26ثالثا نحسب مربع االنحرافات: 8=(19-11) ،15)-4= (11، 0=(11-11)-  = ،)1

14+91+0+14+91√:رابعا نحسب االنحراف التربيعي المتوسط

5
 =فنتحصل على االنحراف المعياري  √11=

5.1 3. 
-CorrelationCoefficient يحدد الدرجة التي ترتبط فيها حركات المتغيرين،   امعامل االرتباط مقياس يعد

وتكمن فائدته في مساعدة الباحث على  Karl Pearsonوقد عرف هذا المعامل من قبل كارل بيرسون ض
                                                           

 .161:، صمرجع سابقبدر، احمد 1
"كيفية حساب االنحراف هيثم عمايرة، 2

تم التصفح في )، https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8(،1121يناير12المعياري")
11/11/1121). 

 .161:، صمرجع سابقبدر، احمد 3
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ة االرتباط بين أسباب االرتباط ودرج نأي فكرة ع يال يعطبين المتغير المستقل والتابع، لكنه عالقة بالالتنبؤ 
ذا كان االرتباط المحسوب أكبر 2. 1، و1 . 0-وتعتبر مجموعة القيم لمعامل االرتباط من1المتغيرين. ، وا 

وجود ارتباط إلى 0. إلى2-حيث يشير االرتباط من  ،فهذا يعني حدوث خطأ ما. -11أو أقل من 2. 1من 
ذا كانت العالقة تساوي  2إلى 1من االرتباط يشير سلبي كامل، بينما   1إلى وجود ارتباط إيجابي كامل. وا 

 فإنه ال توجد عالقة بين المتغيرين.
 : Statisticalinfluenceاإلحصاء االستداللي

العشوائية  م بانتقاء العيناتلم المنبثق عن علم اإلحصاء المهتيعرف اإلحصاء االستداللي بأنه ذلك الع
االستنتاجات ذات العالقة باألمور المجتمعية المجهولة، وبشكٍل أدق فإنه بحث عميق سعيًا للوصول إلى أهم 

واستدالل حول السكان على وجه الخصوص من خالل استخالص عينة عشوائية منه للكشف عن سلوك 
شائع االنتشار في مدة زمنية محددة، ويأتي ذلك سعيًا لتحقيق الدقة والمصداقية عند إطالق األحكام على 

لمجتمعات، وال بد من اإلشارة إلى أنه يعرف بعدة تسميات؛ ومنها: البحث اإلحصائي واالستقراء اإلحصائي ا
. كما يعرف اإلحصاء االستداللي بأنه تلك العمليات المتقدمة فيما أراد الباحث معرفة درجة عمق 2أيضاً 

مع األصلي، في مجتمع البحث أي المجت العالقة)درجة تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع(ومدى اتساعها
صلي مجتمع األالا كان حجم ذالعمل الميداني خاصة إفي اختصار الوقتإلى كما يهدف اإلحصاء االستنتاجي 

تعميم يضا ألذلك يلجأ الباحث إلى الطرق االستنتاجية، وال يستطيع الباحث  ؛كبيرا وعدد العينة كبيرا أيضا
غير ة و رهنة على االرتباطات الواقعيى اإلحصاء االستنتاجي، فهو يسمح بالبنتائج البحث إال باالعتماد عل

 :.هناك عدة أنواع ال يمكن ذكرها جميعا بل سنذكر األكثر شيوعا منها3واقعية ال
هي  لدراسة،ا موضوع تحتالمعاينة: وهي الطريقة المتعارف عليها أثناء اختيار العينة الممثلة ألي مجتمع -

المبرر اختيار عينة،  فليس من( 111أو111فإذا كان المجتمع المدروس صغيرا ) ،عمل اختيار عشوائي
ن يكون أمر. والمعاينة العشوائية تتطلب ولكن عندما يكون المجتمع كبيرا هناك صعوبات علمية تتدخل في األ

ضمن قائمة  اموظف 15ن نسحب واحدة في الظهور. ومثال عن ذلك كأ ةلكل مفردة من مفردات الدراسة فرص
لة ومن بين المشاكل حجم العينة المقبو  عمرة،قة عشوائية لالستفادة من رحلة يبطر  ينموظف 115مل على تتش

والقاعدة العامة أن المجتمع الصغير يتطلب نسبيا عينة أكبر حتى يمكن  ،كتمثيل صحيح لمجتمع البحث
                                                           

 .212:، صمرجع سابقخليل عمر، معن  1
 . (1121أفريل 11موسوعة تيزىوزو،" تعريف اإلحصاء االستداللي، " ) 2
-https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81 ،( 11/1/1121تم التصفح في). 
 .215، 214:، صمرجع سابقخليل عمر، معن  3

https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
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أو  %21المجتمع الكبير فالعينة تساوي  امتجانس. أمر خصوصا إذا كان المجتمع غي،تمثيل جميع مفرداته
يخطأ الباحث في اختيار العينة ويمكنه تجاوز ذلك بحساب االنحراف  دكافية. وقيمكن أن تكون و أقل من ذلك 
 المعياري.

ية وذلك عن طريق العينة العشوائ ،اختبار الفروض: ونقصد به هو التحقق من مدى صحة العلمي من عدمه-
الفروض هي ما نطلق عليه الفروض اإلحصائية  هالمجتمع. وهذالتي تم سحبها من 
HypothesisStatistical. 

 وتنقسم اختبارات الفروض اإلحصائية إلى قسمين:
بعه البيانات تأوال: اختبارات الفروض اإلحصائية المعلمية: وفى هذا القسم يكون معلوم لدينا التوزيع الذي ت

( ويكون المطلوب هو اختبار فروض حول معالم االتي لدينا وما إذا كان توزيع متصاًل أم منفصاًل )متقطع
 المجتمع.

 معلمية: في كثير من التجارب واألبحاث يكون لدينا بيانات واقعيةلاغير ثانيا: اختبارات الفروض اإلحصائية 
 ومن هنا نشأت الحاجة إلى ما يعرف باختبارات الفروض ،تبعهنيصعب من خاللها التعرف على التوزيع الذي 

راسة، معرفة شكل التوزيع الذي تتبعه البيانات محل الدإلى حيث ال تحتاج مثل هذه االختبارات  ،معلميةغير ال
نسبيا. وسوف نهتم هنا  اكما يفضل استخدامها عندما يكون حجم العينة المسحوبة من المجتمع صغير 

 لفروض اإلحصائية المعلمية.باختبارات ا
 عند القيام باختبار إحصائي يكون لدينا فرضان::اختبارات الفروض اإلحصائية المعلمية -

إن المتغير المستقل ال يؤثر في HypothesisNullالفرض األول: هو ما يسمى بفرض العدم أو)الصفري( 
 المتغير التابع.

إن المتغير المستقل يؤثر في المتغير  Hypothesis Alternativeالفرض الثاني: يسمى بالفرض البديل 
 التابع.

الفروض على بيانات العينة وفرض قيمة معينة لمعلمة من معالم المجتمع حيث  وتعتمد اختبارات
يكون االختبار: هل هناك فرق بين قيمة معلمة المجتمع المفروضة والقيمة المقدرة لها من خالل بيانات 
العينة؟ فإذا كان هناك فرق فهل يرجع هذا الفرقإلى خطأ المعاينة؟ أم هو فـرق حقيقي "معنوي" 

Significantإننا نقبل وعليه ف، يكون القرار هو عدم قبول الفـرض العـدمي)الصفري(ن الفرق معنويا .فإذا كا
 : . مثال عن ذلك1بالفرض البديل. أما إذا كان الفرق غير معنوي فإننا نقبل الفرض العدمي )الصفري(

                                                           
 .11،11:،ص1111ت العليا والبحوث آلية الهندسة،، القاهرة:مركز تطوير الدراساالتحليل اإلحصائي للبياناتأمانى موسى محمد،1
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توقف خالل دقيقة تدون من قفزة  11هناك فتاة تحب لعبة الحبل وادعت أنها يمكن أن تقفز  :الخطأ األول
 ولهذا سوف نخضعها إلى ا،أم خاطئ ا)هذه الفرضية الصفرية (، نحن ال نعرف إذا كان هذا االدعاء صحيح

اختبار )سحب عينة في لغة اإلحصاء( وفي كل اختبار نحصل على قيمة مختلفة بسبب اختالف المعاينة 
ال  11مة المشاهدة من خالل االختبار قريبة من من عينة إلى أخرى )تجربة إلى أخرى(. وكلما كانت القي

هذه القيمة نادرة  فقط،قفزات  5. لكن ماذا يحدث لو قدمت 11، 12نرفض الفرض الصفري، ممكن مثال 
الفرض الصفري مع وجود احتمال رفضه وهو  وبالتالي نرفضاالحدوث لو كان الفرض الصفري صحيح

قفزة لكن لم نصدقها  11هي صادقة( بمعنى يمكن أن تقفز و  كذبناها)أي مستوى المعنوية الصحيح يسمى 
لكن الظروف كانت غير مالئمة ربما  11فقط في االختبار، وهي في الحقيقية يمكن أن تقفز  5ألنها قدمت 

 وهذا هو الخطأ من النوع األول. الخ،مرض 
عناها خاطئ أي عندما أخض : هو تصديقها مع أنها كاذبة أو قبول الفرض الصفري وهوالخطأ من النوع الثاني

وبالتالي ال نرفض الفرض الصفري لكن في ،قيمة قريبة من المفروضة 61إلى االختبار وتحصلت على 
ى التي ساعدتها وحصلت عل والظروف هيتحصل على هذه القيمة إال في حاالت نادرة جدا ال الحقيقة هي 
 هيو  power of the testقوة االختبارو ة.القيملكن في الحقيقية ال تحصل على هذه  11 جوارقفزات في 

وهو الحدث المكمل لمدى قبوله وهو  ااحتمال رفض الفرض الصفري عندما يكون خاطئ ىاألساس تمثل مد
 خاطئ أو الخطأ من النوع الثاني.

لى في الدراسة، فاإلحصاء الوصفي يدلنا ع اوعموما قد يكون التحليل اإلحصائي وصفيا أو استنتاجي
تشتت العالقات التي يمكن أن توجد بين مختلف المتغيرات و اإلحصاء  علىمركزية للبيانات و النزعات ال

االستنتاجي يساعد الباحث في وضع التعميمات العلمية من البيانات والمعلومات وكذلك من صحة هذه 
 التعميمات بواسطة نظرية االحتماالت. 

 : هوعيوب مزايا المنهج اإلحصائي-3-1
يساعد هذا المنهج الدارس في العلوم االجتماعية في تفسير الكثير من أنواع السلوك االجتماعي التي يمكن  -

جرة هفي الجمعيات والمنظمات الثقافية، السلوك التصويتي، الزواج المختلط،  ةكميا، كالمشاركالتعبير عنها 
ن دراسة االرتباطات المختلفة، كالعالقة بي ، كما يفيدوغيرها، أثر الرأي العام في السلوك السياسي األدمغة
 1.معينةر ظواه

                                                           
 .11:، صالذكر سابقالرجع المشلبي، محمد  1
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 اهر.الظو أوضح معنى وأدق وصفا من التعبير اللفظي عن  وقد تكون ويستخدم هذا المنهج لغة األرقام، 
 يفيد هذا المنهج في اختبار الفروض ومدى صدقها وعدمه وذلك من خالل البيانات اإلحصائية. -
بل يسعى إلى تعميم النتائج والوصول إلى صياغة  ،ال يكتفي هذا المنهج بدراسة االرتباطات والعالقات -

ت أساس الرسوم والبيانات والمعادال ىفنظرية التنظيمات االجتماعية الرسمية بنيت عل اجتماعية،نظريات 
 رياضية.الدولية تقوم على االحتماالت النظرية األلعاب في العالقات الدولية في إدارة النزاعات  الرياضية، كذلك

 ثقافي،الاالقتصادي، )االجتماعي عن حقيقة الواقع  لكشفاألرقام ليسعى هذا المنهج باستخدامه للغة  -
لدقيقة باعتماده بالنتائج ا زيتميو وتعديله. (، والوقوف على نقائصه وعيوبه بغية إصالحه السياسي، العلمي

 ام بالتخطيط.القيب ويسمح للدولةاللغة الرياضية مما يساعد على التنبؤ الدقيق في ميدان الظاهرة المدروسة، 
وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا المنهج يعاني بعض النقائص التي تحد من كثرة استخداماته في العلوم 

 االجتماعية:
مد عليها في التحليل وصياغة الفروض واختبارها، فغالبا ما يشتكي الباحثون مدى صحة األرقام التي يعت -

ون وحتى من األخطاء التي يقع فيها الباحث الرسمية،من التزييف الذي يلحق األرقام المقدمة من قبل الجهات 
 عميمها.ت بمما يشوه النتائج ويصع   أو االستنتاجيجراء سوء المعاينة، وعند القيام باإلحصاء الوصفي، 

 صائصها.همل خيفيه قيمة المفردات ويزيد عددها بشكل كبير. وبالتالي  لمجموعات وتنعدميولي أهمية ل-

 : تحليل المضمون  منهج -0
أو أداة يستخدمها الباحث ضمن أساليب وأدوات أخرى، في إطار منهج  اتحليل المضمون أسلوب يعد

التفاعل  تحليلية لعمليةمتكامل، للوقوف على محتوى المادة اإلعالمية، أو دراسة ثقافة مجتمع، أو إجراء دراسة 
ويستخدم تحليل المضمون في األبحاث والدراسات االجتماعية التي يصعب مقابلة وحداتها نظرًا  .االجتماعي

لوفاتها أو غيابها أو بعدها الجغرافي أو ارتفاع مكانتها االجتماعية والسياسية، بغية تحليل المادة. لذا يضطر 
المقاالت و استخدام الوثائق، والسجالت والمستندات، والمذكرات، إلى الحاالت  الباحث االجتماعي في مثل هذه

. ويرتبط تحليل 1هؤ موضوع المزمع إجراالوغيرها من أجل التوصل إلى الحقائق والبيانات عن  والصحف
المحتوى هو  حليلت لعل بل ،الوثائقيالمحتوى أو تحليل الوثائق ارتباطا وثيقا بالبحوث التاريخية، وبالمنهج 

 عن الظواهر واألحداث والكتابات، خصوصا مع الكمي والدقيقاألداة الحديثة التي يمكن بواسطتها التعبير 
 .2هاوتحليل هاوتجهيز  استخدام الحسابات اآللية في عمليات معالجة الوثائق

                                                           
 .11ص: ،الذكر ابقسال المرجعقباري محمد اسماعيل،1
 .164:، صالذكر سابقال جعالمر بدر، احمد 2
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 : المضمون  منهج تحليلتعريف  -0-1
طريقة أو أسلوب في البحث االجتماعي يهدف إلى تعددت التعاريف المقدمة لتحليل المضمون، فهو" 

أو مجموعة من  االوصف الموضوعي والقياس الكمي للمحتوى العام للظاهرة الذي قد يكون كلمة أو رموز 
في  ويستخدم تحليل المضمون  ،والشخصية الرسمية وغيرها من الوثائق أو الصحف..إلخ والخطابات الصور

 واألدب واالتصال، مجال التغيير االجتماعي، مجال الدراسات النفسية،الت عدة أهمها مجال الصحافة، امج
تحليل  Berelson Bernard"، ويعرف برنارد بيرلسون 1مجال الثقافة والمجتمع مجال الدراسات العالجية،

العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى  المضمون أنه" أحد أساليب البحث
تحليل المضمون " وسيلة للقيام باستنتاجات   OleHolstiأولي هولستي يعدكما .لمضمون االتصال" الظاهر

". ويتضح من هذه التعاريف 2عن طريق التحديد المنظم والموضوعي لسمات معينة في الرسائل االتصالية
جتماعية م االلو مختلف الع اأنهاتجعل من تحليل المضمون وسيلة من وسائل جمع البيانات التي تستخدمه

تصالية باعتباره يركز على الرسالة اال -غير أن تحليل المضمون  ،والمالحظة ، والمقابلة،ةانمثله مثل  االستب
 األسئلة المعروفة المتعلقة بالعناصر األخرى لعملية االتصال والتي عنيستخدم الطريقة نفسها في اإلجابة  -

ومعنى  ،وهي:)من يقول ماذا، إلى من،كيف وما هو األثر؟ ( Harold Lasswellحددها هارولد السويل
الظروف و  المقدمات-خصائص الرسالة، ب -عن:أ ضالختبار الفرو ذلك أن الباحث يقوم بتحليل الرساالت 

اة لتجميع الختبار الفروض، وليس مجرد أد جاأي يمكن اعتباره منه ؛األثر المتوقع للرسالة-المسبقة للرسالة. ج
 .3البيانات

 ويتضح من تعريف بيرلسون أن هناك عدة عناصر لتحليل المضمون يمكن إيجازها فيما يلي:
ار للبحث العلمي. وفي هذا اإلط ضروري يتسم أسلوب تحليل المضمون بالموضوعية. والموضوعية شرط -

يصدر أحكامه بناء على ما يجب أن يكون. ففي إطار  وأالعلى الباحث أن يتحرر من أي نزعة شخصية، 
موضوعية البحث، ال يمكن للباحث أن يتحيز ألي موقف أثناء دراسته للظاهرة محل االهتمام، حتى يمكن 

جميعًا ن صلو من قبل باحثين آخرين، في هانفسإذا ما أعيد تطبيق المنهجية  هانفسلغيره أن يصل إلى النتائج 
 ثبات.إلى درجة الصدق وال

                                                           
 .111:، صالذكر سابقالجع المر ، شوراعنادية سعيد  1
 .12ص:  ،الذكر سابقال جعالمر قباري محمد اسماعيل،2
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شى وقواعد البحث العلمي. اجب أن يتم تحليل مضمون مادة االتصال بطريقة منظمة وموضوعية تتمي -
فالباحث في هذه الحالة ال يختار إال المادة التي تستهويه ويستبعد ما عدا ذلك، ولكنه يختار ما ينبغي دراسته 

لمناسبة اااللتزام بمستوى أو وحدة التحليل بناء على أسس علمية، متمثلة في اختيار عينة عشوائية إلى جانب 
 يمكن الوصول إلى تعميمات علمية سليمة. حتى
يرتبط تطبيق أسلوب تحليل المضمون في الدراسات االجتماعية بوصف الظاهرة أو الظواهر المدروسة كميًا -

Description Quantitative كرارات ت طريق رصد. ويستلزم في هذا األسلوب استخدام لغة األرقام وذلك عن
 الفئات المختلفة لوصف الظاهرة المدروسة.

يهتم هذا األسلوب بدراسة المضمون الظاهر لالتصال، أي يكون التحليل محصورًا في إطار النص محل -
ة. المدروساالهتمام والدراسة، دون تجاوز الباحث للنص المدروس أثناء عملية الوصف المبدئي للظاهرة 

يقتصر  ات. الالبيانيبحث عن تعليالت أو تفسيرات لشرح ما يحدث في مرحلة تحليل  الباحث أن عويستطي
 يشمل الجوانب الشكلية كذلك. بلتحليل المضمون على المحتوى فقط، 

يستهدف تحليل المضمون توضيح الدوافع واألهداف التي يرمي إليها الكاتب أو المتحدث، ومعرفة مدى -
 فكار الناس واتجاهاتهم. تأثير محتوى مادة االتصال في أ

يقوم تحليل المضمون على أساس مسلمة مؤداها أن لكل إنسان بصمة فكرية تميز شخصيته وتكشف 
نه من الممكن اعتبار السلوك اللغوي لإلنسان شفويًا كان أم تحريريًا أدق تعبير عن هويته إعن هويته، أي 
 وميوله واتجاهاته.

 
 : طور دراسات تحليل المضمون ت -0-9

ندما األحاديث النبوية الشريفة، ع خاصة فيلقد استخدم تحليل المضمون على يد الفقهاء المسلمين 
ت اتخذوا في تحليلهم معايير موضوعية، تمثل حيث ،والمدسوسةعملوا على تطهيرها من كل األحاديث المزورة 

 المعايير،لك عنة أو السند أهم تفي عملية تواتر الحديث النبوي من المصدر حتى كتابته، وقد شكلت العن أساسا
من ف. أما في العصر الحديث 1ما العنعنة لفترةفي حال توقف مسار  هوصدقإضافة إلى أمانة المصدر 

الدراسات الشهيرة التي استخدمت طريقة تحليل المضمون للتعريف بخصائص الرسالة والنصوص دراسات 
مسح الرموز السياسية في العالم بتحليل المقاالت االفتتاحية في عشر صحف مشهورة في الواليات المتحدة 

                                                           
 .112:، صمرجع سابقشور، اعنادية سعيد  1
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نجلترا، وفرنسا، و األمريكية،  ، وقد تم اختيار 2141-2111 ينبفي الفترة الممتدة  وروسيا وذلكألمانيا، و ا 
اليوم األول من الشهر إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر، ودراسة ثانية  استخدمت تحليل المضمون  

ات أحدهم بتحليل نصوصهم باختيار كلمات تميز كتاب ،هم ؤ وغير واردة أسما المعرفة المؤلفين الذين كتبوا كتب
عرف على الصفات السيكولوجية لمرسل الرسالة، أو الجوانب عن اآلخر. كما استخدم تحليل المضمون للت

فهو االستخدام الثالث  امختلفة. أمالثقافية والتغير الثقافي بتحليل اإلنتاج األدبي واإلنتاج الفكري في ثقافات 
 توذلك بتحديد تأثير رساالت المرسل )أ(على المستقبل )ب( بتحليل رساال ،الستنتاج أثر الرساالت االتصالية

المستقبل )ب(. ومع التطورات الحديثة أدى استخدام الحاسبات اآللية لتجهيز العديد من العمليات الالزمة 
 . 1للتحليل الكمي للنصوص والوثائق بطرق أكثر دقة تهاومعالج

 : منهج تحليل المضمون  خطوات -0-7
 التي  القيم االجتماعية تحديد مشكلة البحث أو موضوعه: مثل مقدار العنف المشاهد في التلفزيون أو

 2تبثها أفالم الكارتون.
 .صياغة الفروض عالقة بين متغيرات أو يصوغ أسئلة 
 .تحديد مجتمع البحث: المادة التي تخضع للبحث 
 :اختيار العينة: ينبغي أن تكون ممثلة لمجتمع البحث تمثيال صحيحا وتتضمن هذه الخطوة ثالث مراحل 

  ختيار من المصدر محلاالاختيار عينة من المصدر بمعنى تحديد األساس الذي في ضوئه يتم 
 . الدراسة

 ختيار العينة الزمنية، وتشير إلى المدة الزمنية التي ستغطيها العينة.ا 
 .اختيار عينة من فئات التحليل ووحداته أصغر وحدة في عملية التحليل كلها 

 لية المعلومات عن أدوات القياس ذاتها، وبصيغة أخرى، يمكننا التوصل الثبات: يعني قياس مدى استقال
 إلى المعلومات ذاتها.

 ى موضوعات والظاهرات التي يسعالمة أسلوب القياس لالستخدام في قياس ءالصدق: يشير إلى مدى مال
 المحلل إلى قياسها، ومدى قدرة هذا األسلوب على توفير المعلومات. 

 
 

                                                           
 . مرجع سايقبدر، احمد 1
 .116-111:، صمرجع سايقشلبي، محمد 2
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 : المضمون وحدات تحليل  -0-1
 رتقسيم المضمون إلى وحدات أو فئات، أو عناصعلى يعتمد الوصف الكمي لمضمون االتصال 

 . معينة وحساب التكرار الخاص بها
  د تعبر عن رمز أو كلمة.قو  المضمون،أصغر وحدة تستخدم في تحليل  الكلمة:وحدة 
 كرةوقد تشمل القيم أو األسلوب المتبع في الف التحليل،ع الفكرة التي يدور حولها موضوع و وحدة الموض. 
  الفكرة.ب المعنيينوحدة الشخصية: وتشير إلى األشخاص 
  ها.لوتعني المادة اإلعالمية التي يتولى الباحث تحلي المفردة:وحدة 
 وتتمثل في تقسيم المضمون تقسيمات مادية، سواء بالنسبة لمواد االتصال المرئية مثل : المساحة والزمن

عمدة وعدد السطور وعدد الصفحات، أو المسموعة مثل عدد الدقائق التي يستغرقها برنامج معين، أو األ
 المرئية المسموعة مثل طول الفيلم ومدة إذاعة برنامج تليفزيوني.

 : فئات تحليل المضمون  -0-1
يعتمد تحليل المضمون في دقته على تصنيف المادة حسب مضمونها، ذلك التصنيف الذي يسهم 

ب "" ـ نصف الطريق إلى الحقيقة، ويج الإسهامًا مهمًا في التحليل العلمي من أي نوع. فالتصنيف ـ كما يق
الباحث إلى ذلك سبياًل. ومن نماذج فئات  استطاعأن تكون الفئات محددة تحديدًا واضحًا وجامعًا مانعًا، ما 

 ( ما يلي:Categories of Analysisالتحليل )باإلنجليزية: 
 ت ماذا قيل:فئا -

توجد عدة فئات تندرج تحت ماذا قيل في مادة االتصال، ولعل أكثر الفئات عمومية في دراسة تحليل 
المضمون هي فئة موضوع االتصال، وهي فئة عامة تتعلق بالموضوع الذي تدور حوله مادة االتصال. ثم 

ير التي مادة االتصال. ثم فئة المعايف وجهات النظر لمنتج ضمون االتصال، وهي تتمثل في تعرُّ فئة اتجاه م
تطبق على مضمون االتصال، وهي تتعلق بالمعايير التي يضعها الباحث للحكم على مادة االتصال، وعادة 

 ما يلجأ الباحث إلى وضع مقياس كمي ُيصنف وفقه االتجاهات المختلفة.
التي ت، وهي م فئة طرق تحقيق الغاياتتعلق بالوقوف على القيم التي تتضمنها مادة االتصال. ثو فئة القيم: -

تحدد الطرق التي ُتستخدم في تحقيق الغايات داخل المضمون. ثم فئة السمات، أي السمات الشخصية لألفراد 
المذكورين في المادة، كالسن والجنس والمهنة، وبعض الخصائص النفسية... إلخ. ثم فئة الفاعل، وتتعلق 

دوار األساسية في قصة أو رواية. ثم فئة المرجع، وُيقصد بها تحديد بتحديد األشخاص الذين يقومون باأل
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الشخص أو الجماعة التي ُتساق التعبيرات على لسانها. ثم فئة المكان، وتتعلق بتحديد المكان الذي تصدر 
 عنه مادة االتصال. وأخيرا فئة المخاطبين، أي الجماعات التي توجه إليها مادة االتصال.

  :فئات كيف قيل -
وتشتمل على فئات كثيرة، منها فئة شكل أنواع االتصال، فإذا كان مصدر التحليل كتبًا مثاًل، ُيصنف 
شكلها إلى روائية وغير روائية. ثم فئة الشكل الذي يتخذه الموضوع، بقصد الكشف عن شكل العبارات التي 

ة، وتتعلق وُيطلق عليها الفئة االنفعالي. ثم فئة التعبير، يماناألحقائق أو الضمون، وهل تعبر عن ترد في الم
بقياس مدى االنفعال الذي يظهر في المضمون. وأخيراً فئة الوسيلة، وُيقصد بها الوسيلة التي يتبعها المضمون، 
كالتقييم أو االستشهاد بمصادر أخرى وبعدما ينتهي الباحث من إتمام الخطوات البحثية السابقة يقوم بتفسيرها 

 عين، حتى تأخذ دالالت علمية.في إطار تصوري م

 :هوعيوب مزايا تحليل المضمون  -0-6
 يمتاز أسلوب تحليل المضمون بعدد من المزايا هي:

  تدخل ذاتي للمصدر البشري الذي لمن احتماعدم االتصال المباشر بالمصادر البشرية يمكن أن يقلل 
 هذا المصدر في أخطاء مقصودة أو غير مقصودة. عوقو  يةإمكانيقدم المعلومات، أو يقلل من 

 هاعدوب قبل إجراء الدراسة ال يؤثر الباحث في المعلومات التي يقوم بتحليلها فتبقى كما هي. 
 المرة األولى لنفس الظاهرة أو مع نتائج هناك إمكانية إلعادة إجراء الدراسة مرة ثانية ومقارنة النتائج مع 

 دراسة ظواهر وحاالت أخرى.
  مثل:العيوب  رغم هذه المزايا إال أن استخدام هذا األسلوب ال يخلو من بعضو 

  مثالية. ةتمثل صور كون بعض الوثائق التي يحللها الباحث ليست واقعية، بل 
  بطابع السرية.  موالتي تتسعلى بعض الوثائق الهامة  االطالعقد ال يستطيع الباحث 
  ك يستطيع ذل متحليلها. رغبعد  ةنتائج خاطئيؤدي إلى قد تكون بعض الوثائق محرفة أو مزورة، مما

ذا استخدم  الباحث أن يقلل من هذه الصعوبات، إذا نجح في اختيار عينة ممثلة عن الوثائق وا 
 دراستها وتحليلها. المنهج العلمي في نقدها قبل

واألهداف،  ،التصنيفاتت فواختلف المقدمة لمناهج البحث في العلوم االجتماعية، يومهما كانت التعار 
لمي رك جميعها في نفس الخطوات التي يعتمد عليها البحث العتاالستقراء أو االستنباط( فإنها تش)واألساليب 

ها فإذا كان حيث مواضيع (، وتتداخل منمن )إشكالية، فروض، جمع البيانات، تصنيفها وتحليلها وتفسيرها
لى إيدة مع البيانات الواسعة عنها، يذهب المنهج اإلحصائي التعمق في ظاهرة فر بهج دراسة الحالة يختص نم
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لمقارن في نهج امالبيانات على نطاق واسع وتصنيفها وتبويبها، واستخراج العموميات منها، ويقف ال عجم
الوسط بينها. وبينما تعد الوحدة محور الدراسة في منهج دراسة الحالة إال أنه ينظر إليها دائما بصورة ضمنية 

ودراسة الحالة يمكن أن ينظر إليها على أنها مقارنة إذا ما  الحاالت،طار النظري لعدد أوسع من في اإل
نقورنت بما هو موجود في  المنهج اإلحصائي يقوم على المجموعات دون المفردات وتنعدم فيه  الواقع، وا 

ح واألنسب األصل ومعرفة أيهاأحدها عددها بشكل كبير. مما يصعب من عملية تبني  ويزيد منقيمة المفردات 
يستخدم  واحد منها لتحقيق التكامل بينها، فقد منهجينصح باالستعانة بأكثر من  البحث لذلكلمعالجة موضوع 
ي ف ويرجع ذلكمنهج دراسة الحالة مع المنهج اإلحصائي. المقارن مع منهج دراسة الحالة و الباحث المنهج 

والمتشابكة والمتغيرة باستمرار والتي يصعب عزلها  المعقدةاالجتماعية األساس إلى خصائص الظاهرة 
لذين عن الباحث فالفعل االجتماعي يشارك فيه أولئك ا استحالة استقالليتهاإلى  جوانبها إضافةواإلحاطة بكل 

ألهداف التي ا فيتأثير السياقات االجتماعية  النهائية. كذلكهم موضع الدراسة مع الباحث لتقديم النتيجة 
يد داخل سياق البحث، إلى جانب قوى التقل فيغي للعلم الوصول إليها. ناهيك عن تأثير مصادر التمويل ينب

 .مستقرا، وثابتاوالتي تسعى لجعل الحقل  المجتمع العلمي
أن المنهج  وهيوفي األخير وعلى العموم، ال بد هنا من إعادة تأكيد الحقيقة التي سبقت اإلشارة إليها 

فالقاعدة هي أن استخدام منهج ما يمكن أن يعطي نتائج هامة ومفيدة في حالة واحدة، ليس عصا سحرية. 
 .تلك هي االستفادة منه وتطبيقه بشكل هادف وذكي
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 :الفصل السابع
 في البحث العلمي المقاربات توظيف

 
شكاليات  نيستلزم البحث العلمي من خالل مناهجه وتقنياته اإلجابة ع  ولمطروحة حتساؤالت وا 

 يد النظرياتوتحد فهمالضرورة وهو ما يفرض على الباحث  مجاالتها، أو تختلفمواضيع متعددة قد تتشابه 
عالقة ك مما يعني أن هنا األخيرة.تساهم في تحليل ظاهرة ما انطالقا من طبيعة هذه  الالزمة التيوالمقاربات 

فالمقاربة  مواضيع،الفليس كل المقاربات مناسبة لكل  النظرية،المقاربة  يارالموضوع واختبين طبيعة  ةارتباطي
 عن خصائص فضال المناسبة،حيث هذه األخيرة توجهنا بدقة نحو المقاربة  الفرضيات،تتحدد نهائيا من خالل 

 .هاوميدان الدراسةعينة 
ة في ق من مقاربات متناقضأو أن ننطل جزافية،ال يمكن اختيار المقاربات بطريقة  وعلى هذا األساس

لفكرة ثم ا منهجية وتقديمالتحليل إال إذا تعمدنا المقارنة بين المقاربات، وسوى ذلك يقع الباحث في مشكلة 
ثم إنه من الضروري المعرفة الجيدة واالطالع الواسع على كل مقاربة ومعرفة هذه  منه،مناقضتها دون شعور 

 المفاهيم ومدلوالتها الحقيقية من أجل استعمالها الصحيح.
وفي مرحلة الحقة يكون للباحث القدرة على إحداث االنسجام بين مفاهيمها في أثناء التحليل، بحيث 

ذ ومتكاملة،ال تبدو شاذة بل متناسقة  ا نجح الباحث في هذه المرحلة فهذا يعني أنه أنجز تحليال خاصا به وا 
 .ال يمتلكه أي من الباحثين

ي كما معناها األصل مقاربة ومعرفةبحصر المفاهيم الخاصة بكل  القيام أوالومن الخطوات األساسية 
ى ال وذلك حت سب،المناثم ثانيا استعمالها استعماال صحيحا وفي مكانها  روادها،ورد في مصادرها وعند 

ين العقلي كالتمييز ب المتشابهة،ومن المهم إذا التمييز الدقيق بين الكثير من المفاهيم  التحليل،ينحرف 
بيروقراطية والتسيب وبين ال والمنظمة،وبين التنظيم  الفالسفة،والمثالية لدى  ماكس فيبرمثالية  والعقالني وبين

 1...والمشروعية،وبين الشرعية  اإلداري،
 
 

                                                           
 . 211-216:، ص1121، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، التحليل السوسيولوجي نماذج تطبيقةناصر قاسيمي، 1
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 :المقاربةتعريف -1
خل دمن خاللها األسئلة والبيانات المالئمة " كما يستخدم الم ىيشير االقتراب إلى المعايير التي تنتق

لإلشارة إلى المعايير المستخدمة في انتقاء األسئلة التي تطرح والضوابط التي تحكم اختيار موضوعات 
ويمكن االستعانة بمدخل واحد أو أكثر في مجال الدراسات  البحث،ومعلومات أو استبعادها من نطاق 

 السياسية.ومنها  االجتماعية،
ساعد الباحثين كما ي ودراستها،وعليه فاالقتراب يستخدم كإطار لتحليل الظواهر السياسية واالجتماعية 

يضاح جوانبها  ية التي يعالجون لكيفويعينهم على ا األساسية،والمحللين على تحديد الموضوعات األكثر أهمية وا 
 بها موضوعاتهم. 

 يه،فكما تجدر اإلشارة إلى أن االقتراب يحمل معه خلفيات فكرية وثقافية للمجتمع العلمي الذي ولد 
على اختباره  العملبحذر و معه  التعامل استخدامهسبق لغيره  امعين ايتبع اقتراب الباحث الذيعلى ا يوجب م

 خلفياته.واكتشاف 
ن ويتناول عددا كبيرا م عمومها، االجتماعية فييها العام الذي يتعاطى مع الدراسات ف االقتراحاتو 
ة تتعلق وهناك اقترابات خاص النظم،واقتراب تحليل  والبنائي الوظيفي، السلوكي،مثل االقتراب  الظواهر:

قتراب ا المناصب،اقتراب  وهي: بظواهر خاصة مثل ظاهرة القوة حيث يمكن تناولها عبر ثالث اقترابات
 1صنع القرار. السمعة واقتراب

 أنواع المقاربات:-9
 :ةالقانونيالمقاربة-9-1

"ودرو ولسون" ـ ل المقالة الشهيرةحيث ظهرت  2111يرجع البعض بدابة ظهور هذا االقتراب إلى سنة 
 2م.وأنها الميدان الدراسي الوحيد والتنفيذ المفصل للقانون العا القانوني ومنبعه،حيث اعتبرت أصل االقتراب 

لقانونية، ا وعلى الجوانبويركز هذا االقتراب في دراسته على األحداث والمواقف والعالقات واألبنية 
ي أأي على مدى التزام تلك الظواهر بالمعايير والضوابط المتعارف عليها والقواعد المدونة وغير المدونة، 

 ضوابطها.من  انفالتهمدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أو  على

                                                           
 . 25-24:، صمرجع سابق الذكرمحمد شلبي، 1

 . 16:، ص2111روت: دار النهضة العربية، بي ،، اإلدارة العامة: مدخل بيئي مقارن أحمد صقر عاشور2
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يستخدم و  واالنتهاك،يصف الظواهر من خالل معيار الشرعية والتطابق أو الخرق  وصفي،وهو اقتراب 
 كما يركز على االتفاقيات والمعاهدات والعقود من والمسؤولية، الواجبات وااللتزاممجموعة مفاهيم مثل الحقوق 

 1وتوقيعها والتصديق عليها. إعدادها،حيث أطرافها وكيفية 

ويركز هذا االقتراب في دراسته على األحداث والمواقف والعالقات واألبنية وعلى الجوانب 
لقواعد المدونة ا واالقانونية، أي على مدى التزام تلك الظواهر بالمعايير والضوابط المتعارف عليه

 وغير المدونة، أي على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أو انفالته من ضوابطها.
وهو اقتراب وصفي، يصف الظواهر من خالل معيار الشرعية والتطابق أو الخرق واالنتهاك، 

التفاقيات ا ويستخدم مجموعة مفاهيم مثل الحقوق الواجبات وااللتزام والمسؤولية، كما يركز على
 . 2والمعاهدات والعقود من حيث أطرافها وكيفية إعدادها، وتوقيعها والتصديق عليها

ويستخدم هذا االقتراب في مجال العلوم السياسية من خالل وصف الظاهرة  السياسية     
ومدى التزامها بالقانون ، وينحصر بشكل أساسي في قيام دولة القانون وهذا يعني وجود 

 :الثالثبط و يحدد مهام وصالحيات السلطات دستوري يض
اتهمتجاهاويفصلبينهاوكذاضمانحقوقالمواطنينمنجهةوتحديدواجبالتشريعية،التنفيذية،القضائية،

،و بالتالي فإن تحليل الظواهر السياسية وفق هذا المنظور يرتبط إلى حد 3لدولةمنجهةأخرى 
 .كبير بمدى تطبيق القانون والخضوع له

فعال ال يمكن إغفال دور االقتراب القانوني في تفسير الظواهر االجتماعية وتحليلها   
بشكل عام، ولكن هذا ال يكفي حيث إن تلك الظواهر موجودة في محيط تسوده كثير من 
التفاعالت سواء على مستوى البيئة الداخلية أو الخارجية مما يكسبها المرونة والتأثر بتلك 

على خالف الثبات والجمود الذي يفرضه التقيد بالقانون، كما أن القانون قد التفاعالت، وهذا 
 يصدر من قبل هيئة أو أصحاب القوة و النفوذ في المجتمع. 

                                                           
 . 11 :، ص2111 ،، الكويت: وكالة المطبوعاتنظريات النظم السياسية المنوفي، كمال1

 2- كمال ،المنوفي ، نظريات النظم السياسية ، الكويت : وكالة المطبوعات 2111 ، ص: 11 -
 لمطبوعاتا ديوان:الجزائر  6،األول،ط ،الجزءالقارنة السياسية والنظم الدستوري  القانون : سعيد،بوشعير، 3

 .252: ،ص 2004الجامعية،
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 االقتراب المؤسسي: -9-9
مر االقتراب المؤسسي بمرحلتين: المرحلة التقليدية التي كان االهتمام فيها منصبا على الدولة 

والتنفيذية والقضائية، وكانت الدراسة تطبع بالطابع الشكلي الذي يهتم بالمؤسسات ومؤسساتها التشريعية 
الرسمية، وتغلب فيه النظرة الوصفية والتاريخية والدستورية، ويتجاهل هذا االقتراب عموما السلوك السياسي 

ن ين غير الرسميعليالسياق االقتصادي واالجتماعي واإليديولوجي الذي تتحرك فيه المؤسسات، كما يتجاهل الفا
ة الثانية التي والمرحل ،وظلت هذه المرحلة حتى بروز الحركة السلوكية ،والقوة السياسية ،كالطبقات االجتماعية

لعالم السياسي ات على يد ايحيث كانت أولى بوادرها في الستين ،انبعثت فيها المؤسسة الحديثة أو التاريخية
ة الحديثة ولكن المؤسس ،النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة ""صمويل هنتغتون" في كتابه الشهير " 

 1ات.يظهرت بشكل جلي في الثمانين
 يعتمد اقتراب المؤسسة الشرح والتفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث مجموعة من العناصر وهي:و  

 لهدف من تكوينها، هل تأسست من أجل تحقيق غرض عام أم مكاسب خاصة. ا 
 هي العوامل التي كانت لها األدوار الحاسمة والتأثيرات الكبيرة في شكل المؤسسة مراحل تطورها، وما.  
 ة. تجنيد األعضاء في المؤسس 
 الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل المحافظة على بقائها . 
 هياكل المؤسسة وأبنيتها أي مما يتكون هيكل المؤسسة . 
  ت. غيرها من المؤسسابعالقة المؤسسة 
 ات المؤسسة وثقلها / التنظيم الداخلياختصاص . 
  والفاعلية والقوة والتأثيرالثقل النسبي للمؤسسات من حيث األهمية . 
 2.التنظيم الداخلي للمؤسسة وتوزيع األدوار فيها 

ن وعلى رأسهم المفكر" صامويل هنتنغتون " اهتموا بدراسة المؤسسية يمن جهة أخرى نجد الدارس
المؤسسية هي و  ،وتمثل نماذج متواترة للسلوك ،أن المؤسسات تكون مستقرة وذات قيمة يرى حيث  ومستوياتها؛

تختلف ا تهدرجو العملية التي تحرز بمقتضاها المنظمة أو اإلجراء قيمة واستقرارا، وحسبه أن مستوى المؤسسية 
 تي: يمكن تحديد ذلك من خالل الشكل اآلمن تنظيم آلخر و 

                                                           
 . 221:، صمرجع سابقمحمد شلبي،1

 ةيستراتيجاإل للدارسات العربي الديمقراطي المركز : ألمانيا "، النظري  التقريب في محاولة السياسة: علممحمد المنصوري، "، د. نور الدين التقاوي 2
 https://democraticac.de/?p=47055 1121-11-21 بتاريخ واالقتصادية، والسياسية

https://democraticac.de/?p=47055
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 مستوى المؤسسية أو البناء المؤسسي()شكل يوضح معايير قياس 

  
 :هيمحاور و  ةأن مؤسسية القضاة يفترض عليها التحرك على ثالثبويوضح " هنتنغتون" ذلك 

 السلطتين التشريعية والتنفيذية ستقالل القضاء عنضمان ا . 
 اإلنصاف وخضوع القضاة للمساءلة . 
 موارد واإلصالح الهيكلي والتبسيطدعم ال . 

الهيئة القضائية على مدى االستقالل السياسي وحماية القضاة من التالعب أو الترويع  وتتوقف مؤسسية
فير وتو  ،وتعزيز النزاهة من خالل خضوعهم للمساءلة أمام الرأي العام ومن خالل أدوات االتصال الجماهير

 دخل مالئم للقاضي.
ات ألنها تعني وجود مؤسس ؛فالمؤسسية تمكن المجتمع من تحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها 

مثل تلك ها فيفر اأما في المجتمعات التي ال تتو  ،هاوجوهر سياسية قادرة على تحديد معنى المصلحة العامة 
لمصلحة قصيرة األجل دون اعتبار لسعى لتحقيق  أهدافه الضيقة و يالمؤسسات الفعالة فإن كل فرد أو زعيم 

 1العامة.
ت بالمنهج د التي ارتبطالمؤسسي يهدف إلى تجنب القيود والحدو  سبق فإن االقتراب على ماوتأسيسا 

ون إعطاء أهمية د ،الذي يركز على الجانب الشكلي  في دراسته للظواهر كالدولة والدساتير والسلطاتالقانوني 

                                                           
1Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New haven:YaleUniv, Press,1968,p:54. 

مدى انتماء األعضاء للمؤسسة•

مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة •
قياديخاصة في مناسبة التغيير ال

مدى وجود خالفات داخل •
المؤسسة

ة هل المؤسسة مستقل: الميزانية •
من حيث الميزانية

ية التمتع بالحر: شغل المناصب•
في تجنيد األعضاء

ى االستقالل عن المؤسسات األخر•
في اتخاذ القرارات 

درجة تعدد وحدات المؤسسة •
وتنوعها

درجة تعدد وظائف المؤسسة •
وتنوعها

العمر الزمني•

العمر الجيلي•

التغيير الوظيفي•

قدرة يقصد به: التكييف
المؤسسة على 
ن االستجابة للتاثيرا

الداخلية والخارجية 
والتفاعل معها ويكون
من خالل المؤشرات 

:  التالية

ويشير إلى:التعقيد
تعددوحدات التنظيم 

الل ويقاس التعقيد من خ
: مؤشرين

يقصد به : التماسك
درجة الرضا واالتفاق 
بين أعضاء المؤسسة 
ويقاس بالمؤشرات 

:التالية

ه يقصد ب:االستقاللية
مدى تمتع المؤسسة 
ن باالستقالل ويقاس م
:  خالل مؤشرين هما
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ومن هذا المنطلق أولى االقتراب المؤسسي أهمية لدراسة  ،لمؤسسات الدولة وتفاعالتها مع األبنية الخارجية
الدولة وباقي المؤسسات  وفق إطار متكامل يتضمن دراسة السلوك واألبنية والمؤسسات والقيم ...أي االعتماد 

 على تحليل متعدد الجوانب واألبعاد  نظرا لتعقد الظاهرة االجتماعية  وتشابكها. 

 اقتراب الطبقة االجتماعية:-9-7
، واعتبر هاير وتفس وظف االقتراب الطبقي في تحليل التطور التاريخي والظواهر االجتماعية المختلفة

محرك التفاعل االجتماعي بجميع أبعاده: السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية والثقافية، وقد واجه رواد هذا 
يحملها  من حيث الخلفية الفكرية والفلسفية والسياسية التي ،االقتراب انتقادات بشأن مفهوم الطبقة االجتماعية

 1.مفهوم الطبقة لدى االتجاه الماركسي الذي شحن مضمون الطبقة بمضمون مغاير للمضامين الليبرالية
اصيل يتعلق بالتف اإال أن هناك اختالف ،اتفاق الباحثين حول المعنى العام للطبقاتإذ بالرغم من 

القات الل العتتحدد وتعرف من خت عبارة عن مجموعة مواقع بنائية الطبقا يعدمن  حيث نجد ،الخاصة بها
ة تتسع فهذه األخير  ،في معايير تصنيف الطبقات اهناك  تعددأن مما يعني  ،سواق العملأاالجتماعية داخل 

 خ. إل... ،الثقافة ،اإلقامة ،اللهجة ،الوظيفة ،وتضيق وفق عدد المعايير والتصنيفات كمعيار الدخل
ينطلق هذا االقتراب من التحليل المادي للتاريخ، حيث يرى رواده أن الظواهر االجتماعية ال يمكن 
 فهمها كظواهر فوقية،أي تتعلق بالبناء العلوي)الطبقة الحاكمة( ،إال إذا فهمنا البناء األسفل)الطبقة الكادحة

ما  و االقتصادية واالجتماعية للطبقات المختلفة،البروليتاريا ( ، وهو بذلك يركز أو يؤكد دور العوامل  –
يقترن بذلك من نمو للوعي الطبقي و احتدام الصراع بين الطبقات وانتصار الطبقة العاملة في النهاية، وبالتالي 

دولة  وعلى هذا األساس تتحقق يتم القضاء على االستغالل والتمايز السائد و تنشر المساواة داخل المجتمع،
  . 2، وهي ديمقراطية الغالبية الساحقة من الجماهير التي سوف تتحول إلى ديمقراطية اشتراكيةديمقراطية

ومن  ،ون الطبقة هي الوحدة األساسية لتحليل الظواهر االجتماعيةيعدوعليه فأنصار االقتراب الطبقي 
يحدث  السياسية وماوكذا فهم الحياة  ،خاللها يمكن تفسير عالقات الصراع السياسي أو الحراك االجتماعي

 داخلها من تفاعالت.
لكن ما يؤخذ عليه هذا االقتراب وهو أنه بالرغم من اعتماده على التاريخ في تحليله إال أنه ال     

بل تنطبق فقط على المجتمعات الغربية حيث أجرى  يمكن تعميمه على كل الظواهر وفي كل المجتمعات،
كما أن هذا االقتراب يركز على الصراع بين الطبقات القائمة على أساس اقتصادي و يغفل األنواع . دراسته

                                                           
 . 212، ص مرجع سابقمحمد شلبي، 1

 . 164:، ص 1121، الجزء األول ، مصر : دار المعرفة الجامعية ، التنمية السياسية: دراسة في االجتماع السياسي : السيدعبدالحليم، زيات، 2
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األخرى من الصراع، كما أن االنتقال من طبقة كادحة إلى طبقة حاكمة فيه مبالغة و ما هو إال إلهام للساخطين 
  علياالموجد ينفي قاع البناء االجتماعي بأن ثمة إمكانية الرتقائه إلى طبقة 

 اقتراب التبعية:-9-1
اقتراب التبعية أو نظرية التبعية هو عبارة عن استكمال للتوجه الماركسي في تفسير الظواهر خاصة 

ولي أكد أن العالم وفقا لتقسيم د و التقدم فيالمتعلقة بالصراعات والتفاعالت الدولية ذات الصلة بالتخلف، 
حيث يركز اقتراب التبعية في تحليله على العوامل الخارجية للدولة  ،الصراع موجود داخل النسق الدولي

 ،حيث سلوك هذه األخيرة يأتي انعكاسا للعوامل الدولية السائدة  وتجسيدا لرغبة الدول الرأسمالية  ،التابعة
ليه القوى ع مبدأ سيادة الدول قادرا على الصمود أمام النظام الدولي  الذي تهيمنووفقا لنظرية التبعية لم يعد 

 1الغربية الكبرى.
وفي بداية  ،االقتصادية وقد كانت بداية هذه المدرسة في أمريكا الالتينية حيث ارتبطت بأعمال اللجنة

ات ظهرت مدرسة التبعية بقوة السيما بعد استقالل عدد كبير من الدول في العالم ومن منظري هذه يالستين
 :المدرسة نذكر

Dos Santos , Raul Prebish ,Arthur Lewis , Pierre Jalet , Samir Amin  
كما ينطلق اقترب التبعية في التحليل من مسلمات مفادها وجود عالقة ترابط وتكامل مابين الحقول 

ما يوجد بعد ك ،ها السياسي واالقتصادي وعدم الفصل بينهمايالمعرفية من خالل دراسة ظاهرة التنمية ببعد
ذلك على و مسؤولية النظام الرأسمالي حيث اعتبر رواد اقتراب التبعية تخلف الدول  ،لي للتنمية والتخلفدو 

 عكس االفتراض الذي كان يعتقد أن التخلف يرجع ألسباب وأوضاع داخلية للدول.
وعلى هذا األساس يعتمد اقتراب التبعية في التحليل على النظام العالمي، فالدولة حسبه ال تصلح 

 كوحدة للتحليل والتفسير في ظل وجود وضع دولي يتميز بالهيمنة والقوة.
ومن ثم يفترض على الباحث في إطار تحليله لظاهرة التخلف والتبعية إعطاء أهمية للعامل الخارجي 
وتداعياته على الوضع الداخلي للدول، دون أن يعني ذلك إغفال البيئة الداخلية وما تحمله من تفاعالت 

 ت وصراعات مابين صانعي القرار داخل الدولة.وتناقضا
 
 

                                                           
 . 211-211:، ص مرجع سابقشلبي، مد مح1
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 اقتراب الجماعة:-9-1
حيث حول اهتمامه من التركيز على  ،أحدث اقترب الجماعة تحوال كبيرا في منظور علم السياسة

نية أي االنتقال من الدراسة الجامدة السكو  ،إلى العمليات والنشاطات والتفاعالت ،األبنية والمؤسسات الرسمية
كما نقل محور اهتمام علماء السياسة من التركيز على الدولة  إلى الجماعة   ،إلى ديناميكيات الحياة السياسية

 .وبذلك وسع من مجال علم السياسة
كما  ،طبقيالرد على االقتراب  هذاتالمعيارية وفي الوقت  االقتراب عن بديالوقد جاء اقتراب الجماعة 

لكون السلوك الفردي يصاغ من خالل الجماعة التي تضبط سلوك  ،للجماعات وتجاهل األفراد اأولى اهتمام
ؤسس على مصلحة مشتركة وعلى فالجماعة هي نظام م ،ومصلحة واحدة ،أعضائها وفق مرجعية معينة

 أعضائها. تفاعل
وتأثيراتها المختلفة سواء تعلق األمر وينصب اهتمام اقتراب الجماعة على دراسة سلوك الجماعات 

وغير أفرادها، أو تأثير الجماعات في النظام السياسي وخصوصا في عميلة أدها ابالتأثير المباشر في أفر 
 1صنع القرار.

أمام قوة الجماعات المصلحية  جهزة التنفيذية والحكومية محدودأن دور األ يرى فاقتراب الجماعة 
ا عبر كل أو لفرض مطالبه ،الرأي العام فيفها للتأثير توظف رداات والمو اإلمكانوالضاغطة حين تكون لديها 

 2اغطة.لما تفرزه وتفعله الجماعة الض اتابع اومن ثم تصبح السياسات والقرارات متغير  ،الوسائل المشروعة
دراسات الفي الدراسات السياسية بالتحديد و  تهوأهميعة اموعلى صعيد التحليل دور اقتراب الج

محمد شلبي " أن اقتراب الجماعة أضفى طابعا ديناميكيا على  رفيسو و يرى البر  ،االجتماعية بشكل عام
سات المعيارية  ومن الدرا ،الدراسات السياسية حيث نقلها من مجرد االهتمام باألطر الهيكلية الرسمية والدستورية

ماعة في حيث تفيد الج ،ريقي محل المعياري مبوكذلك االهتمام األ ،ت المختلفة إلى دراسة العمليات والنشاطا
 ،، ولها دور في عملية التنشئة السياسية ألعضائهاهاوتفسير معرفة السلوك والتوجهات  لبعض الجماعات 

ظمة ندول العالم الثالث تؤسس األحيث هناك بعض  ،النظم السياسيةوكذا معرفة األسس التي تقوم عليها 
 ،ةللمقارنة مابين الدول واألنظم اموضوعيصلح  عةام.كما أن مفهوم الجيةنثالسياسية فيها على األسس اإل

 3المشاركة السياسية من حيث زيادة الوالء للجماعة أو مساندة مرشح معين. فيكما تؤثر الجماعة 

                                                           
 . 216-215،ص:مرجع سابقشلبي، محمد 1

 . 215-214، 1111، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، السياسات العامة مدخل لتطوير الحكوماتعامر خضير، الكبيسي،2

 .211: ، صمرجع سابقشلبي،محمد 3
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كتاب 
     جماعي

ى الباحث غير أنه ينبغي عل ،وعليه فالجماعة هي وحدة التحليل  لدراسة الظواهر االجتماعية وتحليلها
االنتباه إلى أن الجماعة ورغم أهميتها في التحليل ال يمكن أن تدرس بمعزل عن اإلطار العام الذي تعمل فيه 

ر سيفالجماعة ملزمة أن ت ،وقوانينوالذي يتمثل على وجه الخصوص في الدولة وما يرتبط بها من مؤسسات 
ال صنفت في خانة التطرف.مثلما ينص عليه الدستور و وفق البنى ال  قيمية والثقافية للمجتمع وا 

 اقتراب الصفوة أو النخبة:-9-6
يمسكون بمصادر الثروة  ،المئةمن  1تجاوز تأنها فئة من األفراد محدودي العدد قد ال بتعرف النخبة 
م ويضمن مصالحهشى مع ارسم السياسات وفق ما يتموهو ما يؤهلهم التخاذ القرارات و  ،والسلطة في المجتمع

ن لم تعرف أو تعلن أسماؤهم. ،نفوذهم  1فهم الحكام الفعليون وا 
رن التاسع تبرير النظم التمثيلية في الق إلىوقد استخدم أنصار هذه النظرية استخداما إيديولوجيا قادهم 

اب النخبة وتختلف اقتر  ،واعتبروا النخبة وسيطرتها حتمية اجتماعية ،على الطبقة المتوسطة اودافعو  ،عشر
قدرة  نتج من خالل وصول أكثر الناستعن اقتراب الطبقة لكونه يفترض وجود منافسة مفتوحة بين األفراد 

إلى  التسليم والقبول بانقسام المجتمع إلىرواد اقتراب النخبة  كما يدعو أعلى السلم االجتماعي. وموهبة إلى
العدد، وهذا االنقسام مابين األقلية واألكثرية هو سمة  ةومة واسعوفئة محك ،نخبة حاكمة قليلة العدد ،فئتين

 ة أمر البد منهحيث أكد كل من " باريتو " و"موسكا" أن حكم الصفو  ،مالزمة لجميع المجتمعات اإلنسانية
 ة المنظمة على األكثرية غير المنظمة أمر ضروري ال مفر منه.وأن سيطرة القل

في دراسة ظاهرة القيادة لفتت  "لبيبوايتا "و "كورتليفين " ا سيكولوجيون مثلوبالفعل فإن الجهود التي بذله
النظر إلى الجو االجتماعي الذي تكون عليه مختلف أنماط القيادة الديمقراطية و الديكتاتورية و 

 .2الفوضوية 
وعليه فالخليفة اإليديولوجية للنخب السياسية لدول العالم الثالث التي اكتسبتها من الدول الغربية ال      

تتماشى مع العقائد والظروف لدى المجتمعات النامية الصفوة السياسية)القيادة( في دول العالم الثالث فهي 
ى ألف عادة من عناصر مثقفة مغربة ،وعلمثلما عرفها الدكتور السيد عبد الحليم الزيات بأنها جلها تت

درجة عالية من التحضر، وذات تاريخ نضالي مشهود إبان فترة االستعمار، وما إن وليت أمور بالدها، 
واحتلت مواقع القوة فيها حتى أخذت تناصر و تدعو إلى عمليات التغيير االجتماعي واالقتصادي السريع، 

                                                           
 . 216-215 :، صمرجع سابقعامر خضير، الكبيسي،1
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كتاب 
     جماعي

ا يسهل عليها جلب الجماهير حول مشاريعها،  المعارضة،كما وهي بذلك تظهر كشخصيات كاريزماتية مم
 .1أنها تعمل على الحفاظ على األبنية و المؤسسات الموجودة التي تكرس بقاءها

والتساؤل المطروح هو كيف يوضح الباحث اقتراب الصفوة أو النخبة في فهم الظاهرة االجتماعية 
 .على وجه التحديد ؟عملية السياسية وتحليل ال
، فهناك اهوتقسيماتي البداية البد من إلمام الباحث بموضوع النخبة من حيث معرفة أنواع النخبة ف

نخبة  ،، فاستنادا لمجال تخصص أو نشاط النخب نجد: نخبة سياسيةة اعتبارات ومعايير لتصنيف النخبعد
رى مضادة حاكمة وأخ انخبوفق معيار الحكم والسلطة نجد هناك ثقافية ...، و  نخبة ،نخبة عسكرية ،اقتصادية

وهذا يفيد الباحث في تحليل النخبة انطالقا من المعيار الذي أسست عليه ومن ثم  ،أو معارضة ...، وغيرها
العملية السياسية أو أي عملية أخرى مرتبطة بمجالها هذا في  يمكن دراسة أهدافها وتوجهاتها وأثر كل ذلك

أو  حث من التعرف على الخلفياتاتحليل يمكن البالنخبة في ومن جهة أخرى إن توظيف اقتراب ال ،من جهة
ليمية أو دينية أو اإلقالوالطبقية أو  ،من خالل البحث عن الخلفية االجتماعية، والعرقية ،هوية أعضاء النخبة

فتلك الخلفيات وغيرها تمكن الباحث من الوصول إلى مؤشرات ذات داللة وعالقة ... ،ةيالمهنية والتعليم
قوة المجتمع والدولة خصوصا إذا كانت النخبة تملك السلطة وال فيقرارات النخبة وتوجهاتها وأثر ذلك  بتفسير
 ن قراراتها يمكن أن يكون لها صدى حتى على المستوى الدولي.إحيث  ،والنفوذ

إال أن الباحث يحتاج إلى توظيف اقترابات أخرى ألجل فهم  ،ورغم أهمية اقتراب النخبة في التحليل
ها، واقتراب االتصال...وغير  ،اقتراب الجماعةكاالقتراب القانوني و  ،تأثيرهاومن ثم معرفة  ،نخبة ذاتهاال

 خصوصا في ظل صعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالنخبة وتحديد أعضائها.
 

 :الوظيفي - النظامي االقتراب -9-3
ياسية، حيث والبنيوي الوظيفي،في تحليلهما للعملية الستوجد عالقة وثيقة وتشابه كبير بين المدخلين، النظامي 

 .كالهما اعتمد على دراسة النظام السياسي وتحليله
 Levy""ليفي ماريون" ،Talcot Parsons "تلكوت " " س المدخلنذكر: "بارسون هذا رواد ومن

Marion "،  دفيداستون " " "D.Easton " "  األلموند "يغابر  "G.Almond  ""دفيدأبتر" "D.Apter " . 

                                                           
 . 11-12 :،صسابق مرجعالحليم،الزيات، عبد :السيد  1
 .251:،ص  1992المؤسسةالوطنيةللكتاب، :،الجزائرالتنظيمي الصناعي النفس علم أسسعشوي، :محمد 9
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كتاب 
     جماعي

ولكن الفضل الكبير يعود للمفكر " دفيد استون" الذي عمل على تطوير اقتراب النظم عبر 
تبع ذلك بمقالة أ"، و political Systemحيث نشر كتابه " النظام السياسي 2151عام  ةبدايالكانت و ،مراحل

 Analysis Ofكتابه"تحليل النظم السياسية  اثم تاله ،التي أسهمت في توضيح أفكاره 2156شهرية عام 
Political Life وطرق عمله  ومكوناته  السياسي ماكان ذلك الكتاب أكثر توضيحا للنظوقد  ،2165" عام

 1والمفاهيم التي استخدمها.
العلبة   – التحويل -المدخالت: ومن بين المفاهيم التي استعان بها " استون" وجل رواد هذا االقتراب نذكر

والتي من خاللها يتفاعل النظام السياسي مع محيطها لخارجي أخذ التغذية العكسية ، –المخرجات  -السوداء
 . 2و عطاء،من أجل تحقيق االستمرار و االستقرار،ويتم ذلك من خالل قدراته و وظائفه 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل يوضح عمليات تفاعل النسق السياسي
نما ضمن نسق مفتوح يتفاع ،مع ضرورة انتباه الباحث أن تلك العمليات ال تتم بشكل مغلق ل مع وا 

سياسية ديناميكية العملية ال الشكل الموضح أعاله والذي يوضحن ، فانطالقا مية والخارجيةالبيئتين الداخل
فقد شبه المفكر "دفيد استون"  النسق السياسي بمثابة كائن حي يعيش في بيئة  فيزيائية  ،للنظام السياسي

المدخالت  خالل فتحتيويتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية من  ،مادية وبيولوجية واجتماعية وسيكولوجية

                                                           
 . 212-211:، صمرجع سابق، محمد شلبي1

2Bertrand ,Badie, le développement Politique, 5 ed, paris (n.p) , 1998, p:43-49. 
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كتاب 
     جماعي

و أما تحمله التغذية العكسية من ردود أفعال  مؤيدة أو معارضة لقرارات النظام السياسي خرجات و والم
 .همخرجات

الوظيفي في معرفة مدى قدرة األنظمة السياسية على –قتراب النظمي االمن ناحية أخرى تبرز أهمية 
 ةتواجهها سواء من البيئيمكن أن حل مختلف المشاكل التي على المطالب والتصدي للضغوطات و  الرد

ها فعلى أساس تلك القدرات ومدى االستجابة ل ،والخارجية وهو ما يعبر عنه بقدرات النظام السياسيأالداخلية 
 ومقارنتها. ة أو أنظمة تابعة أو أنظمة ناجحةيف األنظمة السياسة إلى أنظمة متخلفنيمكن تص

 :السياسي النظام قدرات
في الوقت ذاته  وتساعده ،وظائفهلتحدد وتؤثر في كيفية أدائه  ،بقدرات معينةيتمتع النظام السياسي 

مكن للباحث ضوء تلك القدرات ي فيعلى قياس كفاءته وفعاليته في التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية، و 
 ها النظام السياسي.هأن يتنبأ باحتماالت التغيير التي يواج

" مجموعة من القدرات السياسية وهي تختلف وتتفاوت من حيث  ولقد حدد المفكر " غبريال الموند
 1.خرخر ومن وقت آلالكفاءة والفاعلية من نظام سياسي آل

تشير هذه القدرة إلى مدى كفاءة النظام السياسي في استخراج وتعبئة وتحريك الموارد  :القدرة االستخراجية
البيئة المحلية والدولية وهذا يتوقف بطبيعة الحال المادية والبشرية المحيطة به و المتاحة له في كل من 

 .على حجم الموارد البشرية و المادية و المعنوية)التأييد( التي يتمتع بها النظام السياسي
وهي تعني مدى نجاح النظام السياسي في التنظيم وضبط سلوك األفراد والجماعات داخل   :القدرة التنظيمية 

ظام السياسي على التغلغل في بيئة الدولة، وفرض نفوذه و هيبته وذلك يعني المجتمع، وكذا مدى قدرة الن
 عمل النظام السياسي ونشاطه على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء .

بين األفراد والجماعات ويمكن قياس هذه القدرة ...تعني توزيع القيم و الموارد و المنافع :القدرة التوزيعية-
 .ألشياء الموزعة ومدى قدرة الرد على الطلبات الوافدةعلى أساس أهمية ا

 تتمثل هذه القدرة فيما تمثله الصفو ة الحاكمة من تأكيد على القيم لبعث:القدرة الرمزية--
 .الحماس لدى الجماهير و استمرار والئه للنظام

     .و الخارجيةلبيئة الداخلية أوهي قدرة النظام السياسي على الرد على الطلبات اآلتية من االقدرة االستجابية  -
واجه هذا المدخل مجموعة من االنتقادات وهي أن هذا المدخل ركز على وظائف النظام السياسي وأهمل أو 
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كتاب 
     جماعي

أغفل عملية التغيير، أو كيفية حدوثه وبذلك يمكن اعتباره إطارا نظريا أكثر منه إطارا أو نموذجا تجريبيا 
 .ته وأغفل البيانات والواقع،وبذلك أصبح المدخل غاية في حد ذا

وبالرغم من اإلضافة التي جاء بها رواد االقتراب النسقي والوظيفي إال أنهم تجاهلوا دور النخبة في عملية 
 التحليل. 

كما  ،اآلراءو ت والحقائق واألفكار االتصال بمفهوم عام يشير إلى انتقال المعلوما اقتراب االتصال:-9-0
يشير إلى العملية أو الطريقة التي تنقل بها األفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين يختلف 
من حيث الحجم ومن حيث العالقات المتضمنة فيه، بمعنى النسق االجتماعي قد يكون مجرد عالقة ثنائية 

 1ساني.بين شخصين أو جماعة أو مجتمع محلي أو مجتمع قومي وحتى مجتمع إن
سترجاعية اإليه أو مستقبل ورسالة وتغذية  فاالتصال عملية يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومرسل

ومن خالله يتم نقل األفكار والمعلومات والمنبهات بين األفراد عن قضية ما  ،وفق مضامين اجتماعية معينة
 2أو واقع معين.

ل فمن الضروري أن يكون لالتصا ،العملية االجتماعية ولما كانت العملية السياسية تمثل أحد أبعاد        
ة وهو في نقل المعلومات والتوجهات السياسي اخاص ادور بارز ومؤثر في العملية السياسية حيث يستلزم نمط

االتصال السياسي الذي هو عبارة عن مضمون سياسي مباشر أو غير مباشر ينساب من بما يصطلح عليه 
ويعبر عن أهداف ذات  ،ويقوم به الساسة أو اإلعالميون أو عامة أفراد الشعب ،خالل الوسائل الجماهيرية

 تتعلق بالبيئة السياسة وتؤثر في الحكومة والرأي العام. ،مضمون سياسي
مع أو حيث يمكن فهم المجت ،مما سبق تبرز أهمية اقتراب االتصال في الظاهرة االجتماعية والسياسة

وعملية انتقال المعلومات ... وعلى أساس ذلك يمكن تصنيف  ،االتصالية النظام من خالل دراسة الرسائل
األنظمة من حيث الديمقراطية والشمولية حيث يتسع نطاق االتصال وقنواته تبعا لدرجة الحرية الموجودة في 

وقد اقترح بعض الباحثين مجموعة من المتغيرات للمقارنة بين األنظمة التي تعكس طبيعة نمط . األنظمة
 التصال السائد في األنظمة وهي:ا

 ها.وانسياب تجانس المعلومات السياسية 
 .حجم المعلومات السياسية واتجاه تدفقها 
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 . 125 :ص،1124 ،، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات2، طصناعة الواقع: اإلعالم وضبط المجتمععلي فرح، محمد2
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كتاب 
     جماعي

" أول من استخدم اقتراب االتصال في Karel Deutschويعد عالم السياسة األمريكي " كارل دويتش
لحكومي" كتابه "العصب ا أبرزهاوقد وردت أفكاره في مجموعة من المقاالت والمؤلفات من  ،التحليل السياسي

 وكتابه " السياسة والحكم: كيف يقرر الناس مصيرهم".
لرسائل فهو يستقبل ا ،ويعتقد "دويتش" أن عملية االتصال تعد جوهرية بالنسبة ألي نظام سياسي

المعلومات في  وتقوم وسائل االستقبال التي تتلقى ،واالستجابة لهاباستمرار،وهذه تستدعيه لقراءتها وتحليلها 
 ادر قرار ومن ثم تصخيرة تحلل الرسائل وتفك الرموز هذه األ ،صورة رسائل بنقلها إلى مراكز اتخاذ القرار

تثير ردود  ية بدورهاتنفيذالوتلك القرارات واألفعال  ،وترسله إلى األبنية التنفيذية التي تتخذ اإلجراءات الالزمة
 1ها من جديد أجهزة االستقبال لتحولها إلى مراكز القرار.اتتلقمختلفة في شكل تغذية استرجاعية  أفعال

 عناصرها من خالل النموذج التالي:اختصار العملية االتصالية وتفاعل ويمكن 
 

 
 

فالنموذج يشير إلى عملية التفاعل ما بين عناصر االتصال السياسي  وعلى الباحث تفكيك كل 
ا حيث تساهم الخبرة المشتركة م ،من خالل فك رموز الرسالة وفهم محتواها جيدا ةعلى حد هوتحليلعنصر 

بين المرسل والمستقبل في زيادة فرص نجاح االتصال  ويحدث العكس في حالة تباعد الخبرة الحياتية ما بين 
الة بغير قصد مما يعرقل وصول الرس أو كما قد يتعرض االتصال إلى تشويش بقصد ،المرسل والمستقبل

                                                           
 022-022، ص ص: المرجع السابق الذكرمحمد شلبي،  1

المرسل

الوسيلة

الرسالة

المتلقي

الخبرة
التشويشالمشتركة

رجع
الصدى

السياق

األثر
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كتاب 
     جماعي

يظهر نجاح االتصال و  ،للتوتر والصراع ما بين المرسل والمستقبل ار االتصال مما يخلق بؤ   فيوبالتالي التأثير 
ة يجابيا وبالتالي نجاح االتصال ووصول الرسالإفقد يكون هذا األخير  ،أو فشله من خالل مرحلة رجع الصدى

ا أو ، كما يمكن أن يكون فورياهاأو محتو في شكل الرسالة  أو يكون سلبيا مما يفرض على المرسل تعديال
ثر السياق العام الذي يكون فيه االتصال ويتمثل في البيئة االتصالية والعوامل المحيطة أباإلضافة إلى  ،المؤج
 بها.

مؤشرات لفهم طبيعة األنظمة السياسية ومقارنتها، عناصر العملية االتصالية تعتبر  وعليه فإن
 امحصور  تصال فلم يعد هذا األخيرخصوصا في ظل الثورة التكنولوجية الحالية التي فتحت مجاالت واسعة لال

نما توسع نطاقه إلى الجماهير الواسعة من خالل وسائل التواصل االجتماعي  ،في يد الجهات الرسمية فحسب وا 
عبر  ،التي برزت تداعياتها وأثرها في الكثير من القضايا الدولية والوطنية (réseau sociaux )الحديثة

ما أطلق عليه بالرأي العام مشكلة من خاللها (…facbook,twitter,instagram)فضاءات افتراضية 
وفي ظل كل ذلك يفترض على الدولة أن تتكيف مع متغيرات العملية االتصالية من خالل العمل ليكتروني، اإل

على فهم توجهات الرأي العام الحديث وفق وظيفة اتصالية حديثة  قائمة على تطور العالقة النفسية بين 
 ،وفهم سياسة العمل االتصالي في أدوارها األربعة )التكامل القومي ،لمواطن في المجتمع المعاصرالدولة وا

كما  ،التصدي للغزو المعنوي ( وكل تلك األدوار متكاملة  ،المساندة في السياسة الخارجية ،الترابط الحضاري 
 أن ال يمس ذلك أمنها يجب على الدولة أن تدع شخصية الفرد تتكون وتتكامل بحرية ودون قيود شرط

 1.واستقرار
 :االقتراب البيئي المقارن  -9-9

 تداركا لنقائص الواردة في المداخل السابقة و المتمثلة خاصة في إغفال العامل البيئي حيث يقول المفكر
تلك و لقد تم تجاهل االختالفات الجوهرية بين بيئة الواليات المتحدة)اإلدارية ( "  williamsiffin"وليام سيفن"

فقد أكد أصحاب هذا االقتراب ضرورة مراعاة العوامل البيئية  الخاصة بكل دولة .2التي تخص الدول األخرى 
  .عند صناعة أي سياسة

 " wallace sayre"  واالسساير"   dwight  " ""waldoومن رواده نذكر :" دوايت" " 

                                                           
 . 211، ص 1121: دار النشر للجامعات، القاهرة، الرأي العام اإلليكترونيعامر،فتحتيحسين 1

 الجامعية المطبوعات ديوان :القريوتي(،الجزائر قاسم محمد :،) ترمقارن  منظور العامة اإلدارةهيدي، : تارفيل 2
 .26ص: ، 1983
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كتاب 
     جماعي

kaufman "herbert "ء لجنة المقارنة  و يعد المفكر هربترت كوفمان...و غيرهم من الباحثين أعضا
اإلدارة في الدولة  " 1961 " رائد المدخل وصاحب عدة كتابات منها إيكولوجية اإلدارةF.Riggs "األمريكي 

و لقد أكد أن دراسة اإليكولوجية اإلدارية ال تعني مجرد االهتمام بذكر  "النامية،نظرية المجتمع المنشوري 
،بل يجب ربط هذه العوامل بالمؤسسات اإلدارية والسياسية و ... أو دراستهاالعوامل الجغرافية واالجتماعية 

البنية  :خمسة أبعاد لتحليل خصائص كل مجتمع و هي  "F.Riggs "توضيح أثرها فيها ، ولقد استخدم  
 االقتصادية ،البنية االجتماعية، النظام السياسي،النظام العقدي نظام االتصاالت.

 وعلى أساس هذه األبعاد السابقة يمكن التمييز بين المجتمعات التقليدية )الزراعية(و المجتمعات 1.
 الحديثة)الصناعية( 

من خالل دراسته حاول أن يدمج بين أفكار غابريال ألموند   f.Riggsوعليه فإن فريدريجر       
"G.Almond م التي يوجد فيها ث"،ودعا إلى ضرورة النظر لإلدارة العامة كنظام يتلقى مدخالت من البيئة

يحولها إلى نتائج أو مخرجات  في صورة خدمات وسلع، وخالل عملية التحويل تكون هناك عمليات وسطية 
فكرة المساواة و القدرة و التمايز  حيث   H.W.Pye "لوسيان " تتداخل أجهزة الحكومة كالتخطيط وأخذ عن

فعوا د الوحدة السياسية كي يشكلوا سياستها و ينتيرى أن المساواة تعكس الحد الذي تتاح فيه الفرصة ألفرا
 .2بثمار عملهم

( أولى اهتماما كبير بتأثير بيئة المنظمة   2416-2111عبد الرحمن ابن خلدون) " كما نجد العالمة     
من خالل دراسته لسلوك البشر من أهل البدو و الحضر و أثر المناخ في تصرفاتهم،كما دعا إلى ضرورة 

حيط البيئي الذي يعمل فيه السياسي حيث قال:"والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج مراعاة الم
 .3و ما يلحقها من األحوال و يتبعها فإنها خفية، ولعل أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال

رض مراعاة بها ، و هذا يفتو عليه فإن النظام السياسي يعمل في بيئة داخلية وأخرى خارجية يؤثر و يتأثر 
 الظروف المحيطة به. 

وفي هذا اإلطار فقد دعا المرحوم "أ.د منصور بن لرنب"  إلى ضرورة تبني الدراسات "اقتراب عبر حضاري 
" ، بمعنى االستفادة من كل االقترابات على اختالف حضارتها )إسالمية أو غربية( وتوظيفها في تحليل 

 فادي الوقوع في التوجهات األيدلوجية التي تحملها بعض االقترابات الغربية .الظاهرة االجتماعية شرط ت

                                                           
 . 11ص: ،نفالذكراآل هالمرجع نفس 1
 . 112 -111ص: ،  2001الحديث، الجامعي المكتب :،مصر 3،طالثالث العالم و السياسية النظريةمهنا،،  ناصر : محمد 2
 .625- 614ص:،  2004دارالفكر،  :بيروت، "خلدون  ابن مقدمة  "خلدون، ابن،  لرحمنا : عبد 3
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كتاب 
     جماعي

 : اقتراب الدولة والمجتمع-9-18
إن الدولة ال تفهم إال في سياق تاريخي مثلما يرى "دونريودوقابر" فحسبه إذا كانت الدولة تتمتع بفكرة 

الذي  هنفس.وهو الرأي 1أسلوبا وكيانا خاصين بهافالتاريخ يمنح كل دولة  ،مقبولة بصورة عامة ولكنها مبهمة
ذر فهم هذا إذ يتع،تاريخها عنأكده"هارولد ال سكي" الذي يرى أن طابع الدولة الحديثة هو النتيجة المترتبة 

ويضيف أن طابع الدولة بوصفها هيئة ذات سيادة كان نتاج سلسلة طويلة  ،الطابع إال في ضوء هذا التاريخ
ى وجود وهذا ما استدع من الظروف التاريخية التي كان أهمها فترة اإلصالح الديني في القرن السادس عشر،

وبالتالي ظهرت الدولة مبرزة تفوقها على كل الهيئات التي عرفها  ،هيئة تنظيمية تتولى مطالب المجتمع
لزام احترامها وهذا المتالكها القوة والقدرة على فرض إرادتها على جميع  ،لمجتمعا لها سلطة وضع القوانين وا 

 2األفراد.
يقوم  اسيسيا اوعليه فإن مدلول الدولة انصرف في الماضي إلى الهيئة أو الجماعة باعتبارها مجتمع

كام الدولة هي مجرد سلطة فعلية يتمتع بها الحبمعنى أن سلطة  ،على أساس التفرقة بين الحكام والمحكومين
وتنتهي باختفاء أشخاصهم مثلما كان يحدث في العصور الوسطى وفي اإلمبراطوريات الشرقية القديمة كمصر 

 وفارس.
  وقد حدث ذلك حتى في  أوربا مثلما هو واضح في قول "لويس الرابع عشر"> الدولة هي أنا،

L’EtatC’estmoiإال أن المعنى الحديث للدولة يقوم على  رتباط السلطة بشخص الملك.< في إشارة إلى ا
 ،فكرة فصل السلطة عن الشخص الذي يمارسها أي التفريق بين شخصية الدولة كوجود مستقل وبين حكامها

هي بداية التحول نحو المفهوم الحديث للدولة حيث قضت على الملكية  2111ولقد كانت الثورة الفرنسية عام
 3.وعملت على الفصل بين شخص الحاكم والدولة ،التي كانت سائدة من قبل المطلقة

ن هذا التطور التاريخي لظاهرة ا ن وذلك لما تتسم به م ،صبلدولة زاد من صعوبة تحديد مجال خوا 
بل هي ،ذلك ألنها ليست هيئة تجمدت عبر التاريخ ه؛ذات غموض وتعقيد وتنوع وسرعة التغيير في الوقت

فمن دولة المدينة إلى الدولة القومية مرورا إلى الدولة ،يومنا هذا في حالة من التطور ىمازالت إلظاهرة مرنة 
 العالمية فالدولة االفتراضية.

                                                           
 . 25ص: ،2111عويدات، تمنشورابيروت،  )تر: سموحيفوق العادة(،الدولةدونريودوقابر،1

 .151ص: ،1114:دار المعرفة الجامعية،القاهرة، السياسة بين النظرية والتطبيق علي عبد المعطي،، حمد علي محمد ا 2
 . 15ص: ،الذكر المرجع السابق، علي عبد المعطي، حمد علي محمد ا 3
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     جماعي

ن فهم طبيعة دور الدولة وتحديد عالقتها بالمجتمع كان محور اهتمام الكثير من المفكرين من خالل ا  و 
لهذا  المؤسس الرئيس Joel S. Migdal - ل ميجدالجوالمفكر  يعدو،توظيف اقتراب الدولة والمجتمع

أبا االقتراب، وقد نشر مجدال العديد من الدراسات أهمها )الدولة في المجتمع:  يعدنَّه إاالقتراب حتى 
 ،(2111)المجتمع الفلسطيني والسياسة:  ،(2111)المجتمعات القوية والدولة الضعيفة:  ،(1112

القتراب وتطبيقه على ( وغيرها، والتي حاول خاللها التأصيل لهذا ا2114)الفالحين والسياسة والثورة: 
 ة. حاالت مختلف

م من الدراسات النظرية التي حاول خاللها تقديم رؤية نظرية وتاريخية  اعدد جول مجدال وقد قدَّ
جموعة ، وقد بدأ دراسته بطرح مهاوأنماط جديدة حول طبيعة العالقة بين الدولة والقوى االجتماعية المختلفة

 من التساؤالت الكبرى حول: ما هي طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع ومتى وكيف أصبحت الدولة قادرة
مع؟ وظيفة الضبط االجتماعي داخل المجتبوية؟ ومتى نجحت في االستئثار على تأسيس سلطة سياسية ق

؟ وما التحكم في المجتمع وسلوك أفراده فيوكيف تؤثر أنماط النظم السياسية سواء ديمقراطية أو سلطوية 
  ءم معًا؟هي طبيعة الصراع بين الدولة والمنظمات االجتماعية األخرى؟ وهل يمكن أن تتوا

لة والمجتمع بكل من الدو تلك التساؤالت شرع مجدال في نقد المفاهيم التقليدية الخاصة  عنولإلجابة 
تقديم اقتراب جديد يوضح األنماط والروابط المختلفة بين الدولة والقوى االجتماعية األخرى، وقد  حاولثم 

شكال نظرًا ألنَّ أ ؛في دول العالم الثالثمبريقية وخاصة بمجموعة من الحجج التاريخية واأل دعم نتائجه
 التفاعالت بين الدولة والقوى االجتماعية فيها تكون أوضح منها في الدول المتقدمة.

تسنى لنا دراسة هذه العالقة فإنه البد في البداية من تحليل الدولة عبر تأنَّه كي  مجدال ويرى 
من أسفل إلى  افي أربعة مستويات أساسية وترتيبها تفكيكها إلى مستوياتها المختلفة، والتي يمكن إجماله

 : أعلى على النحو اآلتي
 هاأوامر و ولين البيروقراطيين عن تنفيذ قرارات الدولة ؤ ويشمل هذا المستوى المس(Trenches): الخنادق -أ

 وومنهم على سبيل المثال رجال الشرطة وموظف ،بشكل مباشر في مواجهة المقاومة المجتمعية المحتملة
  .الضرائب

أي المكاتب المحلية التي تقوم بصياغة (The dispersed Field Offices): المكاتب الميدانية -ب
 . على المستوى المحلي كالمحاكم ووحدات الجيش والشرطة هاوتنفيذسياسات الدولة 
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     جماعي

ولة عن صياغة ؤ وهي المس(The Agency’s Central Offices): المكاتب المركزية للوكالة -ج
ير من وهم األكثر عرضة للتأث ،تتكون من قيادات سياسية علياما السياسات القومية في العاصمة وغالبا 

 . قبل جماعات المصالح والقوى االجتماعية األخرى 
وتشمل الشريحة العليا في مؤسسات الدولة (The Commanding Heights): المناصب القيادية -د

ة صنع القرار عملي فيء من القوى الداخلية أو الخارجية التي تسعى إلى التأثير وتخضع أيضا لضغوط سوا
 . وتوجيهها في صالحها

رى خالفًا للضغوط المجتمعية والدولية األخ -وتتضمن هذه الهيراركية في داخلها أشكااًل للضغط 
من الطبقات العليا إلى الطبقات األدنى، ومن ثم فإن تغيير القيادة وتوجهها من شأنه  اتجاهيا اتأخذ نمط -

ق الذي يتم وكذلك السيا ،استجابة المؤسسات للقضايا واألزمات التي تواجهها الدولة فيالتدخل بالتأثير 
 .تمعي المجالعمل بداخله، وحجم الضغوط الواقعة عليها من جانب القوى االجتماعية ووزنهم النسبي ف

ستحالة فهم مفاهيم الدولة والمجتمع في العالم المعاصر دون التعرف ا منإلى التأكيد  مجدال يذهب
 ، ويؤكد أن أشكال النضاالت والتكيف في روابط العالقة بين عناصراعلى حقيقة الراوبط والتفاعالت بينهم

 : مكن تقسيمها إلى أربعة مخرجات رئيسةمن المخرجات التي ي االدولة وباقي القوى االجتماعية أنتجت عدد
ختراق المجتمع بهدف اوهنا تسعى الدولة إلى (Total Transformation): التحول الكامل/الكلي -أ

قهر القوى االجتماعية المحلية وفرض سيطرتها الكاملة، وفي هذه الحالة يتحدد نجاح الدولة وفق قدرتها 
رية، وتلجأ إلى استخدام بعض الوسائل مثل الهجرة الجب ،كيفية تعريف الشعب ألنفسهم فيعلى تأثيرها 

إحالل السكان المحليين بمستوطنين أجانب، االنتشار الواسع الستخدام العنف وغيرها من الوسائل واألدوات 
 .ه الحالةى هذعل نموذج الصيني مثاالاأل يعدالتي تعمل على تدمير سيطرة القوى االجتماعية المحلية، و 

في (State Incorporation of Existing Social): قيام الدولة على وجود القوى االجتماعية -ب
هذا النوع تسعى الدولة إلى خلق مساحات جديدة تمكنها من تواجد بعض القوى االجتماعية والمنظمات 

، يق قدر كبير من الشرعيةالمدنية لتشكيل نمط جديد من السيطرة، إال أن هذه المساحة تؤدي إلى تحق
 . نموذجًا صالحًا لهذه الحالةأوتقدم البرازيل 

في (Existing Social Forces’ Incorporation): إدماج القوى االجتماعية الموجودة في الدولة -ج
هذا النوع تتواجد عناصر الدولة عبر سيطرة القوى االجتماعية لكن دون إحداث تغييرات راديكالية في نمط 

عد من السيطرة تتصا اجديد احضور الدولة الجديدة قد يخلق نمطأنفي بعض الحاالت نجد السيطرة، أو 
 .خالله القوى االجتماعية من غير الدولة إلى أعلى
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 Dis-engagement of The State in The): ندماج في المساحات المحليةفشل الدولة في اال  -د

Local Arena) المجتمع، ومن جانب آخر يظل تأثير  فييظهر هذا الفشل في التأثير الضعيف للدولة
نادر  نموذج مثاليأينظر إليه ك -كالتحول الكامل –على الدولة، إال أن هذا النمط  االقوى االجتماعية مقيد

 . ي الواقعحدوثه ف
ومن ناحية أخرى، ظهرت محاوالت من جانب بعض المفكرين لطرح مفهوم المجتمع المدني 

بير عن ح مالئم للتعلواستخدامه في دراسة الروابط بين الدولة والقوى االجتماعية، حيث يرون أنه مصط
نه يفترض وجود توافق قيمي أو اتساق بين القوى االجتماعية، بما إالمصالح المتناثرة في المجتمع، حيث 

في  نظرًا الفتراضه حدوث اتساقيمكنه من التعبير عن مصالح مختلفة. إال أن مجدال انتقد هذا المفهوم 
 . ة بين القوى االجتماعية وهو ما يصعب تحقيقه في الواقعالرئيس فكاراأل
 : ن الدولة والمجتمعنموذج الرباعي لمجدال للعالقة بياأل 

 نموذج رباعي يعكس أنماطأصياغة باالستنتاجات التي توصل إليها قام مجدال إزاء هذه اآلراء و 
التفاعل بين الدولة من جانب والقوى االجتماعية من جانب آخر، وقد اعتمد في صياغته على معياري 

 : نموذج األشكال التالية من العالقاتالقوة والضعف، ويتخذ هذا األ
  نمط الدولة القوية والمجتمع القوي . 
 نمط الدولة القوية والمجتمع الضعيف . 
  نمط الدولة الضعيفة والمجتمع القوي . 
 نمط الدولة الضعيفة والمجتمع الضعيف . 

على أساس قدرتها على ممارسة عملية هاأو ضعفوقد اعتمد مجدال في قياسه لمدى قوة الدولة 
الضبط االجتماعي، ومن ثم فإن الدولة القوية هي الدولة القادرة على التحكم في المجتمع عبر سيطرتها 

نها عالقة هرمية تكون فيها الدولة في رأس الهرم وتسيطر على باقي مراكز إأي -على القوى االجتماعية 
 . والعكس -القوة في المجتمع

أدرك بعد ذلك أن الضبط االجتماعي ليس المعيار الوحيد لقوة الدولة، وهو ما أكدته تجارب ال أنه إ
أن  يرى  حيثلدولة في المجتمع( أكثر تطورًا، عدد من الدول في أوربا الشرقية، لذا جاء كتابه الثاني )ا

ة، ومن ثم ية والخارجيقوة الدولة تتحدد وفق قدرتها على الدمج والمزج بين عناصر القوة المختلفة: الداخل
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قدرتها على إدارة التنويعات واالنقسامات االجتماعية، وبالتالي أكد أن النمطين األول واألخير بمثابة أنماط 
 1متطرفة من الصعب تحقيقها كليًا في الواقع العملي.

ث  لباحفهي التي توجه ا ،نخلص في األخير إلى ضرورة توظيف المقاربات في الدراسات األكاديمية
ول على بتوظيف المقاربات من الحصيتمكن الباحث حيث  ،وترشد تحليله ضمن نسق فكري منطقي وعقالني

ا كما تعبر عن خالصة تجارب متراكمة ال يمكن تجاوزه ،نتائج نظرية وتطبيقية عن مختلف الفعل االجتماعي
الفعل  الكثير من أشكال وهي تختصر الكثير من الجهد والوقت الذي يمكن استغراقه في فهم ،و تجاهلها
 2.االجتماعي

رات شديدة وذلك الرتباطها بمتغي ،وجدير بالذكر أن نتائج الدراسات في العلوم االجتماعية ليست دقيقة
التغيير والمرونة متعلقة بالخصائص البشرية والطبيعية والتاريخية ....وهو ما يجعل نتائجها نسبية ومتغيرة 

حمل في بات تاأثر إيديولوجية رواد االقترابات حيث جل تلك االقتر  علىعالوة  ،أيضا حسب المكان والزمان
في هذا و  ،ديولوجية حاول روادها الترويج لها من خالل قوالب نظرية ودراسات تطبيقيةإطياتها توجهات 

 الصدد ينبغي على الباحث االنتباه عند توظيف تلك المقاربات.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 1121-15-11بتاريخ ،encyclopedia.org/dictionary...-politicalاقتراب الدولة في المجتمعالموسوعة السياسية، 1
 . 216-215 :، صمرجع سابق،قاسيمي ناصر2
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 الفصل الثامن:
 تحليل الظواهر االجتماعية اتصعوب

 
ن العلوم االجتماعية تواجه العديد من المصاعب في دراسة الظواهر المقترنة بها خاصة مع التسارع إ

لبحث فالتحدي الذي يواجهه ا ،على المجتمعات وعلى مختلف المستويات أعلى مستوى التغيرات التي تطر 
التي يصعب معها  كيتهيلمجتمع حركيته وديناملف ،هاوتحليل العلمي في هذا الحقل هو دراسة كل هذه التغيرات

لمنهجية على دوات العلمية وازمة، فتطرح هنا إشكالية قدرة األالاإلحاطة به وجعل نتائج دراسته تتمتع بالدقة ال
لى الطبيعة الخاصة بالعلوم االجتماعية إومن خالل هذا العنصر الموالي نتطرق  ،لمام بالواقع المجتمعياإل
 . لة محدودية نتائجها في تحقيق نتائج مستقرة وصياغة قوانين تاريخيةأمسو 

 : االجتماعيةبين العلوم الطبيعية و البحث العلمي  -1
العلوم اإلنسانية و  ى االختالف بين العلوم الطبيعيةوهنا يتجل ،تختلف العلوم باختالف طبيعة مواضيعها

علوم اإلنسانية ال ما،أالبحث عن الثابت هو الطبيعة وهدفها األساسبيعية هو واالجتماعية، فموضوع العلوم الط
يكون هذا و  ،فسر الظواهر تفسيرا كميا محكماوفي العلوم الطبيعية ت ،السلوك اإلنسانيو  نسانفموضوعها اإل

ك من خالل ذلل فهم تطور الظاهرة االجتماعية و ما العلوم االجتماعية فإنها تحاو ،أالتفسير بصيغة رياضية
 لتفسير الكيفي.ا

لوم اعتبرت الفلسفة الوعاء الشامل لكل الع نه في البدايةألى تاريخ البحث العلمي نجد إوعند النظر 
لى إا ن تتطور العلوم وتتنوع وتنفصل على بعضهأنسان قبل فيها كل التساؤالت عن الكون واإلحيث تصب 

ي تنتمي التني و واإلنسا منها العلم بشقيه الطبيعيالتي ينقسم النفصال النابع من قلب الفلسفة هذا ا ،حد ما
 م العلوم.أالفلسفة  وهوالمنهجية لجذع مشترك و  بستمولوجيةفي مجملها من الناحية اإل

حيث كان التحول المعرفي الذي حول العلم من مجال الميتافيزيقا  ،ثم جاءت مرحلة تجاوز الفلسفة
ظهور ثم ،ذلك إلى تطور المعرفة البشرية في العلوم الطبيعية أواليرجع و  ،لى التواضع والعلم الواقعيإوالوهم 

 .بالتالي إعادة النظر في مفهوم العلم نفسه ليصبح أكثر سعة وأكثر مرونةو  ،العلوم اإلنسانية وتطورها
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عملية و ألى علوم نظرية وعلوم تطبيقيةإول من قدم تقسيما مفصال وشامال للعلوم فقسمها أوكان كونت 
 :1يليوذلك كما 

 ذا كمن الهندسة بأنواعها و  نجد فيها كالو  ،في الطبيعة نسان: موضوعها تأثير اإلالعلوم العملية
 الطب.

 لى مجردة وعينية.إ: وتنقسم العلوم النظرية 
  :لى كشف القوانين التي تتحكم في مختلف أنواع الظواهر.إوالتي تهدف المجردة 
  :على مختلف الظواهر الموجودة. وهي وصفية تنحصر في تطبيق القوانينالعينية 

بالرياضيات ثم الفلك، علم  أوعلى هذا األساس ميز كونت بين ستة علوم مجردة أساسية تبد
لى اعتبار ه علما شامال ععدحياء، وأخيرا علم االجتماع، والذي والميكانيك(، الكيمياء، علم األ الطبيعة)الفيزياء

 نسان. ن موضوعه هو اإلأ
لتي على كثرتها ااية الفصل بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بد وبالتالي كانت هذه

 قسام كبرى أساسية:أربعة ألى إتنقسم عادة 
 :فكاره وانفعاالته.أيبحث في ككائن مفرد و  نسانوالذي يدرس اإلعلم النفس 
 :فة. والذي يدرس الماضي والحوادث الماضية في مواقف تاريخية مختل علم التاريخ 
 :ليس الفردي.شرية من خالل العنصر االجتماعي و والذي يدرس الجماعة البعلم االجتماع 
 :العالقات العامة.لى دراسة القانون والوقائع و إوهو العلم الذي يسعى  علم القانون 

 ن كل قسم من هذه األقسام يضم علوما مختلفة.إوبالطبع ف
قيه لى البحث العلمي بشإبشكل شامل يحتاج المختلفة و م هذا العالم بظواهره ن فهإومع كل ذلك ف

لترابط بين ذلك من خالل او  ،نسان وفهم الطبيعة معان فهم العالم يستوجب فهم اإلإاإلنساني، حيث الطبيعي و 
بين الطبيعة والمجتمع، وهكذا تستعير العلوم مختلف التقنيات من بعضها حتى يتكامل هذا  ،المادةو  نساناإل

نها التمايز المتواصل التي تتم فيه والتي ينجم عهم ما يميز تطور العلم الحديث هو عملية أ ن إحيث  ،الفهم
لى إترابط داخلي يشد كل العلوم بعضها علمية جديدة تنمي عالقات تبادل و تخصصات تكون فروع علوم و 

يفضي و  ،تعددةفة جوانب مالعلوم المختلحيث تبحث  ،االنتظاملتمايز صفة الترتيب و بعض، ويدخل في عملية ا
 التكامل بين الفروع المختلفة، فتمايز العلوم يقابله تكاملها وترابطها.لى التقارب و إتطور هذه العلوم 

                                                           
 .11 :، ص2112دار العروبة، : ، )ترجمة:فؤادزكرياء(، الكويتالمنطق و فلسفة العلومبول موي، 1
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ن الباحث في العلوم الطبيعية يدرس ظواهر تبدي درجة من الثبات رغم تغيرها ألى إوتجدر اإلشارة 
اهر و البحث عن ظو ألى كشف جوهر إال يحتاج و يصف التغييرات في هذه الظواهر  نأبالتالي يمكنه و 

يانات كلتي يهتم بها متغيرة فال وجود لما العالم االجتماعي فالظواهر اأمتشابهة لكي يحصل على نتيجة ما، 
 تتماثل في الفهي متغيرة ضمن سيرورة تاريخية، فدراسة الحكومة مثال  ،ثابتة ودائمة في المجال االجتماعي

 في الفترات الزمنية المختلفة. األقطار المختلفة و 
ما جوهر االختالف بين العلوم الطبيعية واالجتماعية فهو التجريب الذي يمكن من االطالع على أ

ختالف بين االتشابه و ظهار أوجه الا  يساعد على توحيد األفكار و و  ،هر ووصفها وتصنيفها وتحليلهاالظوا 
علمي الذي مضبوطة، ويعتمد المنهج التجريبي على االستقراء الالمفاهيم الصر المختلفة وتقديم التعريفات و العنا

بالتالي و  ،تحليل العناصر التي تتألف منهايقوم على دراسة حالة واحدة واستقراء األوجه التي تظهر فيها و 
 ،ريق التجربةليها عن طإالتي يتم الوصول ي تفسر مختلف الظواهر المحيطة لى قوانين الطبيعة التإالوصول 
يلها التي تنطلق من الفرضية ثم تركيب العناصر وتحل مد المنهج العلمي على المالحظة واالستنتاجاتكما يعت

 مشابهة. لى صياغة قانون عام يعمم على كل الظواهر الإللوصول 
 إها كمبدئه الخاصة التي ينفرد بدبمبا ةلى جانب هذا تتميز العلوم الطبيعية بتميز كل علم على حدإ

 ي تم التوصلالتنيوتن في الفيزياء وغيرها  أاويلر في الرياضيات، و كذا مبد إفي الكيمياء و مبد رخميدسأ
 عن طريق التجربة التي اتحدت مع العقل في تحقيقها بعد اقتباسها من العالم المحسوس.إليها 

الحقيقة و  صعوبة،تعقيدا و كثر أالمنهج التجريبي فيها فإن  االجتماعيةلى العلوم اإلنسانية و إذا انتقلنا ا  و 
لذي يجعل او  ن هذه الصعوبة تتعلق أساسا باألطر المنهجية التي تقوم عليها العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأ

لى إراد فخضاع األإللغاية، حيث يكون  انسان الذي هو موضوع هذه العلوم صعبإمكانية التجريب على اإل
ال يمكن االعتماد على المالحظة والتحليل للحصول على و  ،يالمرا مستحأتغيير الظروف بكل حرية التجربة و 

ة، باعتبار التي حققت نتائج جيدة في العلوم الطبيعيلك التي تحققها التجربة العلمية نتائج مماثلة الدقة مثل ت
لكن هذا ما يصعب تطبيقه في العلوم االجتماعية حيث  ،ن األمور المتماثلة تحدث في الظروف المتماثلةأ
 ال في حدود الفترة التاريخية الواحدة.إالظروف المتماثلة ال تتحقق  نإ

ل بين الذات هي إشكالية الفصة العلوم االجتماعية اإلنسانية و لى إشكالية أساسية تتعلق بطبيعإإضافة 
 نسانن اإلإي فبالتالهو الباحث وموضوع البحث في هذه العلوم و  هنفسنسان في الوقت ن اإلألهذا  ؛والموضوع

درسها بكل ييكون الباحث فيها خارج الظواهر و هذا ما ال تواجهه العلوم الطبيعية التي و ،هو الذي يالحظ ذاته
ذا قيمه وأفكاره كوتصوراته و ن العلوم االجتماعية ترتبط بأحكام منبثقة من خلفية الباحث أموضوعية في حين 
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االنفعاالت صية و ال تعد فيها الخلفيات الشخ ية التيثر في العلوم الطبيعأوهذا ما ال يكون له  ،و فلسفته الخاصة
 ها الباحثون. يلإج التي يتوصل ئحكام والنتااأل رافيثأ

لذلك  ؛عيةتشعبا من العلوم الطبيكثر تعقيدا و أنها بأوعلى الصعيد النظري تتصف العلوم اإلنسانية 
يق العزل كثر عن طر أيمكن تبسيطها و  ،قل تعقيداأيسهل فيها التأويالت، فالعلوم الطبيعية تدرس مادة 

الظروف و  هكبر ناجمة عن موضوع الدراسة بحد ذاتأما في علم االجتماع فهناك تعقيدات بشكل أالتجريبي، 
التعقيدات ن الحياة االجتماعية تتميز بأالقيام بالتجربة، كما لى استحالة العزل و إالمتغيرة المحيطة به، إضافة 
 حكام والقوانين. صدار األا  بؤ و الكبيرة مما يصعب معه التن

كارل مانهايم" الباحث في علم اجتماع المعرفة ضرورة تقبل كون المفاهيم تختلف من فئة " وهنا يؤكد
هايم أهمية برز مانأومن هنا  ،اجتماعية إلى أخرى، فمفهوم الفقر عند الفقير ليس هو نفسه عند الغني مثال

والتي تؤسس للبحث عن الظواهر من  الدراسات االجتماعية " المنظورية " أي تلك المتبعة لمنظور معين، 
 ،ايديولوجيا، غير أن فحص التاريخ يؤكد عالقة العلم بما ليس علمختلفة حتى ال تحبس الحقيقة في اإلزوايا م

 1.بل هو أخطر استثمار على اإلطالق ،اتفالعلم إنتاج يستثمر اجتماعيا كجميع االستثمار 
عل الظواهر جالتفسير و إلى  ولي وأساسأاإلنسانية تسعى بشكل من العلوم الطبيعية و  ن كالإوعموما ف
زالة الغموض والتناقض عنها، ومع ذلك تبقى كل العلوم بما فيها العلوم الطبيعية تقريبيةمعقولة ومفهومة و   ،ا 

المنطق في األخير مرتبط باإلنسان الذي يحدد طبيعة الروابط بين الظواهر، فهي في األخير مرتبطة بالمنطق و 
مرار على نحو لى التعرف عليها باستإفاإلنسان هو الذي يفسر العلوم الطبيعية التي تتسع باستمرار وتحتاج 

 عقلي ومادي.
يف آخر بل من تصن ،ال ينطلق من التصنيف المعتاد الذي نجد تصنيف كارل هامبل للعلوم فمثال

يات، وتشمل المنطق والرياض ؛علوم صورية)نظرية(معياره مبدأ التحقق المنطقي، فيقسم هامبل العلوم إلى 
ية في الخانة االجتماعو هي الفيزياء والعلوم اإلنسانية، من هذا المنطلق تدرج العلوم اإلنسانية  علوم تجريبيةو

. والذي يجمع العلمين الذين يبدوان متباعدين هو التجريب بالمعنى اإليجابي والعام لهذه 2الفيزياءمع  هانفس
الكلمة، حيث ال يمكن فهم الفيزياء، خصوصا الكالسيكية، إال في إطار المالحظة والتجريب، وهو المعنى 

ستحق أن قائق االجتماعية التي تالمعطى بالنسبة للعلوم االجتماعية التي أدركت أهمية االقتراب من الح هنفس
 تكون قابلة للمالحظة والقياس والتكميم.

                                                           
 .251-251 :،ص ص2111دار الطليعة،  بيروت:، تطور علم اجتماع المعرفةمعتوق فريدريك، 1

2Hempel Carl, Elément d’épistémologie, Armand Colain, 1991, P:11. 
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ال التي ال تتوقف فقط عند التجربة في كو  ين،قة الوطيدة بين المجالين المعرفهكذا تتضح العالو 
فرضيات المالحظة وبناء ال :مثلهانفسلى االعتماد على اآلليات المعرفية الذهنية إبل تتجاوز ذلك  ،المجالين

وصياغة المفاهيم والقوانين والنظريات، وهي نفسها التي نجدها في أي إرادة للمعرفة مرتبطة بالوقائع 
 الموضوعية.

ن ما يجمع العلوم الطبيعية باإلنسانية هو التصورات الكلية التي تبقى مطلوبة في إوبصفة عامة ف
ن إعادة إاألشياء لنفهمها حيث  تجزيءاالجتماعية، فال يكفي سانية و الطبيعية كما العلوم اإلنميدان العلوم 

 حسن.أتشكيل األجزاء وتركيبها لتشكل الواقع يمكن من فهمها بشكل 
خيرا ال يمكن أن ننسى أن العلم ظاهرة سوسيولوجية مثل أي ظاهرة اجتماعية أخرى، فنجد دوركايم أو 

ي على مبنهوفهميرجع جميع العمليات الذهنية إلى الجماعة وليس إلى الفرد انطالقا من أن تصور الكون 
ات التي تتبناه ه وتقدمه بالمؤسسالبنية القبلية عند اإلنسان البدائي، واليوم نرى عالقة العلم الوطيدة في إنتاج

ا درا أساسعن مساره ويكون مص منها الطبيعية يمكن أن ينحرففالعلم بفروعه المختلفة و  ،دبرهوتنظمه وت
عات لكنه صحيح أيضا أن العلم يصعب أن يتطور في المجتم ،كما أنه يمكن أن يكون منبع الدكتاتوريات ،للقوة

لثقافة العلمية والتفكير العلمي تمهيدا لإلنتاج العلمي المحول للمسارات ومن هنا تبرز أهمية ا ،غير العلمية
 التاريخية واالجتماعية للدول.

 : ي العلوم واالجتماعيةصعوبات البحث ف -9
نقد ونهاية الالتحليل و  ىلإالعرض االجتماعية من الوصف و تتعدد الدراسات العلمية في ميدان العلوم 

بالدقة االهتمام و  ةالعمليتتسم البحوث بالفائدة العلمية و  نأبالمستقبل، لكن األهم هو ؤ التنبباقتراح الحلول و 
في مجال العلوم  ى لى البحوث العلمية التي تجر إبلورة التصورات، فقد ينظر البعض العلمية في طرح القضايا و 

ما دقة و  نظرا لما تتمتع به منجتمع فائدة بالنسبة للمنها البحوث األكثر أهمية و أو المادية على أالطبيعية 
ن تقدمه من نتائج واضحة وملموسة في الوقت الذي تبدو فيه البحوث اإلنسانية واالجتماعية على أبإمكانها 
 قل من األهمية بسبب عدم وضوح نتائجها وصعوبة التأكد من دقتها.أدرجة 

تلف عن نها تخأكما  ،ماعيةبعد بكثير من تطور العلوم االجتألى مرحلة إفالعلوم الطبيعية تطورت 
لطبيعية تعتمد العلوم اي حين ف،العلوم االجتماعية من حيث المنهج العلمي المستخدم في الدراسات والبحوث

لنتائج القياس والتطبيق للتأكد من صحة اقائمة على التجريب واالستقراء و على الطريقة العملية المحسوسة ال
التحليل و  التفسيرو  االجتماعية على الدراسات المسحية والمالحظة تعتمد العلوم ،ليهاإالتي يتم التوصل 

 .لى أخرى إعرضة للتغيير والنقد من فترة هي لى نتائج نسبية إالوصول و 
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هم في تقدم سافالعلوم الطبيعية ت ،نسان هو الهدف النهائي لكل أنواع البحوثإلن األكن في الواقع 
ة واإلنسانية يهنا يكون دور العلوم االجتماعو ،متطورةو عليه خلق بيئة جديدة  مر الذي يترتبالحضارة المادية األ
المستحدثة  اكلالمشو  نسان على التكيف مع ما يستجد في هذه البيئة وكيفية التعايش معهافي مساعدة هذا اإل
ساعده على ما ي،نسانلف التساؤالت التي يطرحها هذا اإلمخت عنهمية البالغة في اإلجابة فيها، وهذا ما له األ

ي حين فمحور وصميم موضوع العلوم االجتماعية النسان والمجتمع فيعد كل من اإل ،فهم واقعه والتكيف معه
 الظواهر واألشياء موضوع العلوم الطبيعية.  كانت

لعلوم ا إليهاالتعميمات التي وصلت  إلىلم تصل  جتماعيةالعلوم اال أن إلىمع ذلك تجدر اإلشارة و 
المنهج العلمي المطبق في العلوم االجتماعية يختلف بعض الشيء عن ذلك المطبق في  أنكما ،الطبيعية

شاكل والظواهر لمذلك بسبب االختالف في او ،لنتائج والدقة التي تتميز بهاالعلوم الطبيعية خاصة من حيث ا
 أنهاإال اعية وث االجتمالصعوبات التي تواجهها، فبالرغم من استخدام المنهج العلمي في البحفي الميدانين و 

 أنة ال يمكن في العلوم الطبيعي إليهافالتعميمات التي نصل  ،مستوى الدقة في العلوم الطبيعية إلىال تصل 
 . اإلنسانيةالعلوم االجتماعية و  إليهاتصل 

ذاو  لخصها ناالجتماعية فإننا هج العلمي في العلوم اإلنسانية و محددات استخدام المن أهمتحديد  أردنا ا 
 فيما يلي:

 ن في العلوم االجتماعية يتعاملون مع موضوعات تتعلقو : فالباحثتعقد قضايا ومواضيع العلوم االجتماعية-
كذا عله داخل هذه المجموعة البشرية و لمحاولة تفا أفرادكمجموعة  أوباإلنسان وسلوكه من خالل دراسته كفرد 

عقيد اعات هي ظواهر غاية في التواختياراته وكذا سلوك الجم اإلنسانوسلوك  ،تفاعل المجموعات فيما بينها
ي دائما قبلة نتائج نهائية بشأنها، فه إلىتالي ال يمكن الوصول البباستمرار فال يمكن التكهن بها و  تتغيرو 

 . أللتغير كما تحتمل دوما نسبة معينة من الخط
 :التجربةإعدادصعوبة -

تي توصل الرب في المخابر واستخدام مختلف الموادالتجا بكل سهولة عمليستطيع علماء الطبيعة و 
، هانفس جللتأكد من النتائهانفسباستخدام المواد و ،ية لحظةأتجارب معينة، حيث يمكن إعادة التجربة في  إلى
 التجارب عدادا  اإلنسانية يجدون الصعوبات الكبيرة في اختيار العينات و الباحثين في العلوم االجتماعية و لكن 

 ائج مختلفة.نت إلىن تحقق ذلك قد نصل إوحتى نفسهاالظروف أنفسهمب األشخاص إعادتهاالتي من الصعب 
نه المنهج أالمناهج مع  أصعباالجتماعية من التجريبي في العلوم اإلنسانية و  فيعد استخدام المنهج

ذا لك يعد استخدام هي هي عليه، وكذذالتطور ال إلى الذي استطاعت العلوم الطبيعية من خالله الوصول
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ساهم و قة منها د أكثرالمنهج هو الطفرة التي ميزت البحوث االجتماعية المعاصرة عن التقليدية وجعلها تبدو 
ي هي عليه العلوم االجتماعية، فهي مجبرة على تطوير استخدام هذا المنهج في ميدان دراستها ذفي التطور ال

 .1لوحيد لتطويرهاألنه السبيل ا ؛رغم الصعوبات التي يكتنفها
عوبة االجتماعية ناتج أساسا عن صالمخبرية في العلوم اإلنسانية و  وعدم القدرة على استعمال الطريقة

الرقابة كما هو الحال في العلوم الطبيعية، فالباحث في اهر االجتماعية تحت ظروف الضبط و وضع الظو 
العالم الخارجي وينتظر حدوث التغييرات، فمن العلوم االجتماعية يدرس ويالحظ الظاهرة قيد الدراسة في 

يخية التي اإلنسانية مثل المادة التار المتداخلة للظاهرة االجتماعية و  الصعب الضبط التجريبي وعزل المتغيرات
ث هنا ال ن الباحأل؛مالحظاتهمو هموشهاداتأقواالآلخرينن تخضع للتجريب، فالبد من االعتماد على أال يمكن 

 المادة التاريخية.بل المباشر يتمكن من االتصا
 صعوبة المالحظة:-

قتصرة الب مالتي تكون في الغراسات االجتماعية على المالحظة تعتمد التفسيرات المقدمة في الد
 القيم واالتجاهات وغيرها من السلوكات الضمنيةن الدوافع و ألى إإضافة  ،كلهاليس على جزء من الظاهرة و 

وافعه دن القيم الشخصية للباحث و إلى جانب كل ذلك فا  و  ،ن تخضع للفحصأال يمكن ال يمكن مالحظتها و 
 تقييم نتائج الدراسة، وبالتالي يصعب معها تحقيق شرط الموضوعية.  فيتؤثر بدرجة ما 

 
 :صعوبة إيجاد التجانس في الظواهر االجتماعية-

الوصول و رة غير المتكر تالي لكل ظاهرة منفردة خصائصها بالو ، تتميز الظواهر االجتماعية عن بعضها
ن إابهة فولو بدت الظواهر متش ،غاية في التعقيدتعميمات حول الحياة االجتماعية والسلوك اإلنساني هو لى الإ

 القوانين العامة هو من الصعوبات التي تواجهلى صياغة التعميمات و إالتجانس التام غير موجود، فالوصول 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية.  الباحث في

 : صعوبة ضبط متغيرات الدراسة-
كثير من العلوم ب أصعباإلنسانية تعتبر عملية ضبط متغيرات البحث والدراسة في العلوم االجتماعية و 

الطبيعية التي يسهل فيها تحديد المتغيرات وتحديد العالقة بينها و كل ذلك في ظروف تتسم بالوضوح والثبات، 

                                                           
 .51 :ص )د.ت.ن(، دار العلوم للنشر و التوزيع، :الجزائر، ، عنابةمنهجية البحث العلميصالح الدين شاروخ،  -1
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حقق من ثباتا كما يصعب الت قلأقل دقة و أبينما في العلوم االجتماعية يصعب تحديد المتغيرات في ظروف 
 1.طبيعة العالقة بين المتغيرات المختلفة

 : المفاهيمصعوبة تحديد المصطلحات و -
اهيم مضبوطة التي تتميز بمفتماعية عنه في العلوم الطبيعية يختلف تحديد المفاهيم في العلوم االج

ن هي في في حي ،واحد آنتعدد استعماالتها في تفي العلوم االجتماعية بالمرونة والغموض و تتميز بينما 
اختالف لىإطبيعة المواضيع االجتماعية كما ذكرنا سابقا إضافة  إلىهذا يعود و  ادقة وثبات أكثرالعلوم الطبيعية 

 تحليل ووجهة نظر كل باحث في تحديده للمفاهيم والمصطلحات حول الظواهر المختلفة. الفهم و ال
 : صعوبة القياس-

لطبيعية ا بكثير من العلوم أصعباالجتماعية يعد استخدام المقاييس والمؤشرات في العلوم اإلنسانية و 
وضوع، اييس المناسبة لكل مفمن الصعب تحديد المؤشرات وكذا المق اإلنساننشاط و ذلك الرتباطها بسلوك و 

يقع  أن حيث يمكن ؛نهائية وذلك بتقديم التفسيرات والتحاليل المناسبةنتائج  إلىومن ثم التوصل بناء عليها 
العديد من الباحثين في الخطأ نتيجة تقديم تفسيرات خاطئة للمعطيات التي تحصلوا عليها بناء على استخدام 

 . مؤشرات مناسبة
 :الموضوعيةصعوبة تحقيق -

اآلراء الشخصية يعد أيضا من صعوبات العلوم االجتماعية، االبتعاد عن التحيز والميوالت و  إن
العواطف الشخصية يعد صعبا وهذا ماال تواجهه العلوم وعية التامة بعيدا عن الميوالت و فتحقيق الموض

ي نسان الذي هو عنصر فعال فالطبيعية التي تتعامل مع المادة، فمواضيع العلوم االجتماعية تهتم باإل
سانية بإرادة اإلنتتأثر مادة العلوم االجتماعية و  بالتاليو  إليهاالوصول  إلىغايات يصبو و  أهدافالجماعة وله 

 . اإلنسانهذا 
تماعية الشخصية على البحوث االجالميوالت ية بتغليب طابع النزعة الذاتية و هنا تنتفي الموضوعو 

بيعتها رة اإلنسانية فيغير من طاالجتماعية في الظاهفي العلوم اإلنسانية و اإلنسانية، حيث يتأثر الباحث و 
نفس المعطيات باختالف النتائج باختالف الباحث و وبالتالي نجد  خرآيفهمها فهما خاصا يختلف عن باحث و 
 2يجعل هذا إمكانية التعميم متعذرة.و 

                                                           
 .211 :،ص2111المركز المصري للكتاب، :، القاهرة الدراسات االجتماعية بين النظرية و التطبيقاحمد إبراهيم الشلبي، -1

2Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, CERES Edition, 1984, p: 121.  
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انية ه يقدم رؤيته للظاهرة اإلنسإناالجتماعية يتمركز حول ذاته أي فالباحث في العلوم اإلنسانية و 
مذاهب  وأمعتقدات ترتبط بالتزامه بمواقف فلسفية قا مما يحمله في ذاته من مشاعر وأفكار و المدروسة انطال

 اأمر عية يجعل الموضو ط تصوراته الذاتية على الظاهرة و عقائدية، وهذا ما يجعل الباحث يسق أو ديولوجيةإي
 غاية في الصعوبة. 

 المرتجلة والعشوائية: األحكام إصدار-
ين القاطعة البراهاحث في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية ونتيجة لغياب الكثير من األدلة و الب إن

 حكامأ دارإص إلىنفسية يلجا  أمتاريخية  أماجتماعية  أماقتصادية  أملحل مشكلة معينة سواء كانت سياسية 
 بحث العلمي. مصداقية ال فيالتي بدورها تؤثر الموضوعية العلمية و  فيعشوائية ومرتجلة وهذا ما يؤثر كذلك 

 صعوبة التعميم:-
 لىإاالجتماعية تتمثل في صعوبة الوصول التي تواجهها العلوم اإلنسانية و الصعوبات  أهممن  إن

طبيعة المشكالت التي يواجهها الباحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية ويتجلى  إلىالنتائج الدقيقة وهذا يعود 
 قوانين واضحة وثابتة لظاهرة متغيرة باستمرار وغير مستقرة. إلىذلك في صعوبة الوصول 

سم في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية تبقى نسبية وال تت إليهاالنظريات التي يتم التوصل  أنكما 
التجارب عليها  راءإجتها في العلوم الطبيعية التي تتعامل مع مواد جامدة وثابتة يسهل العلمية مثل مثيال بالدقة

 إلىى قوانين ثابتة غير قابلة للتشكيك وبالتالي الخروج بنتائج دقيقة ومؤكدة ترق إلىوتكرارها وبالتالي الوصول 
 مستوى القوانين التي يمكن تعميمها. 

رية الدراسة المخب إعدادمن الصعب  هنإف اإلنسانم االجتماعية والتي مجال بحثها في مجال العلو  أما
 إلىمؤدية فتحديد األسباب ال ،القوانينإلىدرجات الضبط والوصول بالتالي  أعلىنه من الصعب تحقيق أكما 

تمكن من ي أنتحديد بعض األسباب لكن دون  إلىنشوء الظواهر مثال قد ال يمكن حصره فقد يصل الباحث 
 1متعددة، غامضة ومتشابكة. ألنهاالوقوف على كل األسباب 

ي التراثية والثقافية هي أساسية بالنسبة لدراسة الظاهرة اإلنسانية وهالمكونات الشخصية و  إلىأنإضافة 
 ز الظاهرةتميوالذاكرة  اإلدراكمكونات بالغة التنوع، فتعدد الثقافات والشخصيات اإلنسانية وكذا الوعي و 

تراثي فهي مجردة ال أوالثقافي  أونجد الظاهرة الطبيعية تتميز بغياب المكون الشخصي  أننااإلنسانية في حين 
 الذاكرة.مجردة من الوعي واإلرادة و  أنهامن الزمان والمكان كما 

                                                           
 .261 :، ص سابق الذكرالالمرجعاحمد إبراهيم الشلبي ، -1
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 : ماعيةكيفية تذليل صعوبات البحث في العلوم االجت -7
التفاني والصبر والبحث عن الحلول للمشاكل ن طريق البحث العلمي شاق ويتطلب الكثير م إن

لتزام افيها ب نتحكم أناإلنسانية التي يمكن اصة مع تعقد العلوم االجتماعية و العقبات التي تواجه الباحث خو 
القواعد المنهجية والتي تساعد على تذليل الصعوبات وتحري الدقة، ومن بين هذه القواعد المنهجية و  القوانين
 ما يلي:

 زام بقانون السببية:االلت -
نه ما من حادثة تقع إال ولها أسباب طبيعية أدت إلى وقوعها، والمقصود باألسباب الطبيعية إحيث 

كل ما تعلق بحالة المجتمع السياسية واالقتصادية والثقافية، فمثال يربط ابن خلدون بين حركة التاريخ وما 
رض ذي هو العمران وما يعيفرزه العمران البشري من أحوال فيقول:) التاريخ خبر عن االجتماع اإلنساني ال

البحث في  إلىيسعى  أن، وبالتالي على الدارس …(لطبيعته من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات
 النتائج الدقيقة بعد ذلك. إلىعللها وتحديدها ليصل أسباب الظواهر و 

 :العقالنيةااللتزام بالمنطق و -
ا يلتزم المنطق في تمييز المناسب منه أنوالمعلومات عليه  األخبارتقصي  وأثناءالباحث  نإحيث 

ندخله في دائرة الممكن، وما كان غير معقول أدخلناه دائرة المستحيل وقوعه،  فما كان من األخبار معقوال
ومن هذا المبدأ يمكن لنا التمييز بين األخبار الصحيحة واألخبار الخاطئة بشكل عقالني، خاصة عند دراسة 

التاريخية مثال وهي وقائع ماضية وليس لنا سوى المادة التاريخية التي تساعدنا على البحث فيها والتي  الوقائع
 أحيانا ال يمكننا تقصي مدى صحتها.

 
 االختالف:قانون التطور و -

 نأإن الحضارة البشرية في تطور مستمر، وأحوال الناس في تغير وتنوع، فرغم التشابه الذي يمكن 
يكون بين الظواهر االجتماعية المختلفة فإن تغير األعراض والمظاهر كتغير الشخصيات والوسائل ال يغير 

ذه الكيفيات في كل يكتشف ه أنالعلل وقوانينها، فالوقائع ال تتكرر بذاتها بل بكيفيات مختلفة، وعلى الباحث 
 .يحددهامرة و 
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 نقد المصادر العلمية المختلفة:-
سابقة الوثائق المختلفة وكذا الدراسات الو  اآلثاربناء على تهاودراسحيث يتم تناول الظواهر المختلفة 

تفحص و النقد، تعريضها للبحث عنها من مصادرها المختلفة و الوالتي البد للباحث من تقصيها و  في الموضوع
 1.وهذا أساسي للتأكد من صحة المادة العلمية التي يبنى عليها البحث

 الترابط و التأثير: مبدأ-
ألسرة والتي ، مثل اابعضثر بعضها في البعض ويفسر بعضها في ترابط يؤ  إن الظواهر االجتماعية

حظة من نها تعبر عن لإهي مرآة المجتمع، وبينهما تأثير متبادل، كما أنها تمتاز بأنها حادثة تاريخية، أي 
واهر االجتماعية المختلفة أدى بالدراسات االجتماعية لحظات تاريخ االجتماع البشري، وهذا الربط بين الظ

إلى التقدم في مجال العلم والموضوعية، بعدما كانت عبارة عن تصورات، وهذا ما أوصل دوركايم إلى اعتبار 
نطاق الظواهر االجتماعية أوسع مما يعتقد، حيث يقول: )ما من حادثة إنسانية إال ويمكن أن نطلق عليها 

اعية(، كما اعتبر دوركايم: أن الظاهرة االجتماعية مثلها مثل بقية الظواهر القابلة للدراسة اسم ظاهرة اجتم
وفق المنهج التجريبي من أجل صياغة القانون، وفي هذا قال: )يجب أن نعالج الظواهر على أنها أشياء(، 

نت علماء تقراء التي مكأي بنفس المنهج الذي يدرس به عالم الفيزياء الحادثة الطبيعية، خاصة قواعد االس
 االجتماع من اعتماد المقارنة بين الحاالت واستنتاج القوانين.

 تطوير استخدام المنهج التجريبي و تكييفه حسب خصوصية الظاهرة االجتماعية:-
تطوير  في البحث من أجل إن تطور العلوم الطبيعية والتجريبية ساعد العلوم اإلنسانية واالجتماعية

وصيات كل سب خصخاصة من خالل االعتماد المتزايد على المنهج التجريبي، ولكن بتكييفه حذلك نفسها، و 
هذا من شأنه أن يغني العلوم اإلنسانية واالجتماعية ويدفع بها إلى توخي الدقة، ألن جميع ظاهرة اجتماعية، و 

ن هو الدارس اإلنسان يكو  الصعوبات تتمثل في طبيعة الظاهرة اإلنسانية باعتبارها ظاهرة معقدة، متغيرة وأن
 2.والمدروس في الوقت نفسه

 : االبتعاد عن الذاتية والتحيز-
 كونهابراسته دتتميز ن أيهتم ب أناالجتماعية بمختلف مجاالتها ال بد الباحث في العلوم اإلنسانية و  إن

دراسة علمية للظواهر قصد التنبؤ بها وتوجيهها والتحكم فيها، فالدراسة الموضوعية ممكنة شريطة أن يتحرر 
                                                           

 .1112،مرجع سابق الذكرعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات،1
لة جيل للعلوم مجعبد المومن بن صغير، الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحدود الموضوعية العلمية، 2

 .15ص: ،1121،األولدد عالاإلنسانية و االجتماعية، 
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الباحث من كل التصورات السابقة عن الظاهرة، وذلك من خالل دراسة الظواهر اعتمادا على المنهج العلمي 
ا أشياء ووقائع باعتباره إليهاينظر  أنب القوانين والعالقات القائمة بين الظواهر التي يج نالسليم للكشف ع

فاألهمية تكمن في محاولة صياغة قواعد علمية، تمكن من تحقيق  ،مادية توجد في استقالل عن وعي األفراد
 التي تبدأ بالنظر إلى الظاهرة االجتماعية باعتبارها شيئا له وجوده المستقللموضوعية في العلوم االجتماعية و ا

وبالتالي يمكننا مالحظتها ودراستها دراسة علمية وموضوعية، شريطة أن يتمكن الباحث عن الوجود الفردي، 
من تحقيق القطيعة مع تصوراته وأفكاره المسبقة عن الموضوع المدروس ضمانا للموضوعية. وذلك من خالل 

 استعانة الباحث بالتقنيات المنهجية التي تتيح له جمع المعطيات التي يحتاجها في دراسته. 
دى ماألسباب وراء وجود هذه الظاهرة و تفسير الظواهر االجتماعية من خالل البحث عن  إلىإضافة 

فطريق البرهان في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، هو طريق المقارنة  ،التأثير الذي تلعبه هذه األسباب
 .ممكنأمر والمالحظة، وبالتالي فتحقيق موضوعية الظاهرة اإلنسانية واالجتماعية 

وعموما وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الباحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية 
ما لهذه العلوم من أهمية بالغة تستلزم االهتمام بتطويرها نظرا للدور والتأثير  إنكارواالجتماعية إال أنه ال يمكن 

الذي تلعبه هذه العلوم التي لها أهمية بالغة ومكانة هامة بين العلوم األخرى وهذا ما يمكن تلخيصه في 
 العناصر التالية:

 تمكن من االجتماعية والتي ي تعتبر الدراسات االجتماعية واإلنسانية منبع التعلم االجتماعي والتربية
اكتساب الثقافات و  ،هاوتقاليد فهم عادات المجتمعاتفرد من دخول الحياة االجتماعية و خاللها ال
 المختلفة. 

  ي كذا تحديد مدى تأثير الماضدراسة الماضي البعيد والقريب وفهم الحاضر و خالل تساعد الباحث من
 الماضي والحاضر معا في استشراف المستقبل.في تشكيل الحاضر، والسعي إلى االستفادة من 

  اإلنسانية على المزيد من االهتمام بمختلف المشكالت االجتماعية تساعد العلوم االجتماعية و
واالقتصادية والسياسية الحاضرة، وبالتالي تعزز االتجاه نحو المشاركة الواعية في ما يواجه المجتمع 

 من مشكالت وتحديات.
  الضوابط االجتماعية والسياسية من خالل التعرض لدراسة النظم الحكومية وقوانين تساعد على فهم

الهيئات والمؤسسات االجتماعية، واكتشاف أوجه القصور فيها ومحاولة تقديم مختلف الحلول لتطويرها 
 و بالتالي المساهمة في تحسين الحياة العامة.
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  ملتزمة باألطر المنهجية على تنمية قدرة الباحثين التساعد الدراسات االجتماعية واإلنسانية الواعية و
صدار على النقد والتحليل والمقارنة ووزن األدلة واتخاذ القرارات  تعصب يجابية بعيدا عن الاألحكام اإلوا 

 تطور البحث العلمي بشكل عام. فيوالتحيز، مما يكون له األثر اإليجابي البالغ 
لبحث االجتماعية تقديمها لعملية األخرى التي يمكن للعلوم الالعديد من الفوائد العلمية و  إلىإضافة 

شرط االلتزام  اإليهتصل  أنالعلمي وللحضارة اإلنسانية عموما نظرا لثراء مواضيعها واتساع الحدود التي يمكن 
 . ةالقواعد المنهجية والعمل الدائم والمتواصل على تطويرها وتكييفها مع طبيعة الدراسات االجتماعيباألطر و 
  

 العلم واحتياج المجتمع الحديث لمسايرة التطورات العلمية:-1
إن وظيفة العلم أساسا هي تحقيق سعادة اإلنسان في الكون من جهة وتحقيق الطموح الالمتناهي 

وأن السعادة لن تحقق  ،للباحث من جهة أخرى، كما يجب أن يكون العلم وسيلة وليس غاية في حد ذاته
اء،وفي رث إنساني وحضاري للبشرية جمعإوالمعرفة العلمية والتكنولوجية هي  ،بغياب الضمير الروحي للعلم

العديد   دعاوقد  ،هذا الصدد يقول الفيلسوف الفرنسي " فرنسواهرابليز")العلم بغير ضمير ليس إال خراب الروح(
دي جانيرو ومؤتمر " التنمية االجتماعية" والعديد من  من الباحثين والنشطاء في مؤتمري "األرض" بريو

إلى توظيف العلم والتكنولوجيا لصالح اإلنسان واألرض والمحيط العام.  ،المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية
من بينهم المفكر " البار لمية في أبحاثهم وأطروحاتهم الع وهو ما أكده العديد من المفكرين

حيث  ،العلميون يتكلمون"" ومعه نخبة من أبرز علماء الغرب المعاصرين في كتابهم " A.Jacquardجاكارد
لسفية ن هناك كوابح أخالقية ودينية  وفي إذا لم تكبأن العلم في حد ذاته ال يكف -كل حسب تخصصه–أكدوا 

وبالتالي يفترض  ،1دي إلى الخراب واإلفالس والتيه وتدمير الكون للحد من الالسياسة في العلم ...التي ستؤ 
نما يجب توجتيساير المجتمعات في تطورا العلى العلم أ ا القيمية هها و حمايتها من شتى جوانبهيها فحسب وا 

 والمادية والمعنوية.
ع في موعلى صعيد آخر ينبغي للبحث العلمي مسايرة التحوالت والتغيرات التي طرأت على المجت

شتى المجاالت االقتصادية السياسية واالجتماعية ...التي أفرزت ظواهر اجتماعية معقدة و أثارت إشكاليات 
مغايرة  تستدعي استحداث أطروحات ومقاربات فكرية جديدة لفهمها وتحليلها، ويأتي ذلك في سياق ما يعرف 

نقدا لجميع المشاريع  النظرية التي قدمت أوصافا كلية للوجود  التي قدمتحداثي"، " التحول الما بعد بظاهرة 
                                                           

-1112، شتاء 12، العدد الجزائرية للعلوم السياسية واإلعالميةالمجلة ،؟"أي مستقبل لعلم السياسة في العالم اإلسالمي العربي" منصور بن لرنب، 1
 . 111-211ص:، 1111
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اه مستقبل المجتمع القدرة على تصوير اتجزعمتا تين لبما في ذلك النظريتين الليبرالية واالشتراكية ال  ،اإلنساني
مله حبتحليل الحالة اإلنسانية الماضية والحاضرة ...غير أن التصور "الما بعد حداثي" أثار الشك الذي ت

ع ...ومن ثم فإن العلم ربط بمشرو من خالل انحياز أصاحبها لمصالحهمالدراسات اإلنسانية لتلك التيارات 
لعلمية المعرفة ا ...، في حين أن خطابأو الوضع االجتماعي الحداثة الغربية وبصراعات محلية حول الطبقة

 Stevenويرى " ستيفن سيدمان ، 1يجب أن يعطي تصورات معيارية موضوعية عن الظواهر محل الدراسة
Seidmanوترى أن أنظمة المعرفة متورطة في  ،" أن ما بعد الحداثة تؤكد الطابع العلمي واألخالقي للعلم

 2.العقل ...بغية تشكيل البشرية ،صراعات متعددة ومتباينة تدور حول العرق 
العلم في ذاته  ال يكون وأن ،وعليه ينبغي أن يتحلى العلم بالموضوعية في تشخيص الظواهر ومعالجتها

وسيلة لخلق صراعات على الصعيدين الوطني والدولي وقد الحظنا ذلك في أطروحات العديد من مفكري 
 الغرب.

 
 

                                                           
، 1121، )تر: حيدر حاج إسماعيل( بيروت : مركز دراسات الوحدةالعربية، ، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة العولمة والسياسة والسلطةكيت ناش1

 . 21-26ص:

2Steven, Seidman, The End of Sociological Theory by StevenSeidman,in The Postmodern Turn, New 
Perspectives on Social Theory, Cambridge University,1994,p:125-126.  
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 الخاتمة: 
 

 
ليس هناك تقدم في أي جانب من جوانب المعرفة، إال عن طريق البحث. فالبحث هو سلوك إنساني 
منظم يهدف إلى استقصاء صحة معلومة أو فرضية أو توضيح ظاهرة وتفسيرها وفهم أسبابها وآليات معالجتها. 

مقوالته  تجعل من وما يجعل العلم علما هو اتباع منهج بحث علمي في استقصاء صحة هذه المعلومة، بحيث
 قابلة لإلثبات والنفي. 

لذا جاء هذا الكتاب ليقدم للقارئ المتخصص، عرضا شامال للجوانب األكثر داللة في منهجية العلوم 
االجتماعية المتبعة في دراسة الظواهر االجتماعية. فالعلوم االجتماعية مثلها مثل باقي العلوم تحاول استخدام 

 ا من أجل الوصول إلى نتائج يعتد بها. المنهج العلمي في دراسته
حيث تعددت وتنوعت المناهج بتعدد التخصصات العلمية وتنوع مجاالت البحث، إال أن ما يعاب على هذا 

ظهرت  فرغم تعدد مناهج البحث وتنوعها التعدد هو عدم وجود معايير علمية لتصنيف المنهج وطرق توظيفها.
 جعلتنا نفتقد بشكل كبير حاليا لمعلم منهجي. فاألمر يتعلق بعلم ضيةهنالك فوضى عارمة خالل العقود الما

 المنهجية، وما يدور في فلكها من تقنيات وأدوات وأنواع...
لذا جاء هذا الكتاب خصيصا لتنوير الباحث وا عطائه بعض التوجيهات وكذا من أجل تبيان الترابط بين 

 مواضيع البحث والمناهج المالئمة لكل بحث.
هذا الكتاب متابعة منهجية في البحث العلمي. دراسة متينة تلقي الضوء على التناقض الموجود على في ف

ابط العلمية ضو القة صحيحة وبيالساحة العلمية والمنهجية، وتحاول إعطاء بعض الحلول وتنوير الباحث بطر 
وم االجتماعية ا للباحثين في العلالواجب اتباعها للقيام بالبحوث االكاديمية، فلذا صمم هذا الكتاب ليكون مرجع

 بجميع التخصصات.
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هذا فيما يخص المنهجية بصفة عامة، أما فيما يخص تقنيات التوثيق العلمي، فكل باحث سوف يجد ظلته 
في هذا الكتاب. إذ هو ال يلزم الباحث أن يطبق تقنية من تقنيات البحث العلمي، ألن الباحث حر في اتباع 

 وما على الباحث إال انتقاء مدرسة التي يميل اليها دون األخرى. لذا هذا الكتاب هو يعرض كل التقنيات
احداها دون سواها، لكن عند انتقاءها البد على الباحث أن يتقيد بها من أول ورقة في بحثه إلى غاية االنتهاء 

 يتنقل بين التقنيات في بحث واحد.من تحرير البحث، وال يمكن ان 
 يحة.إلى نتائج رشيدة وصح والوصولفمن دون هذه التقنيات وأدوات البحث العلمي يصعب دراسة الظواهر 

 
 

 األستاذة
 د. ليندة لطاد      
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 قائمة المراجع: 
 

 أوال: المراجع باللغة العربية
 :الكتب-أ

، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي، مصطفى عمر ،التير .2
 .2116،والتوزيع واإلعالن

القاهرة: دار الفكر ،علم النفس اإلجتماعي رؤية معاصرة،عبد الرحمان سعد ،السيد فؤاد ،البهي .1
 .2111 ،العربي

 .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل ،الجوهري بن حماد .1
 .1116، األردن: دار الشرق للنشر والتوزيع، المدخل لعلم االجتماعسليم وآخرون،  ،الغزوي  .4
 الجزائر: ديوان المطبوعات ،المنهج واإلجراء ،التصميم ،البحث العلمي ،دعبد الكريم محم ،الغريب .5

 .2115الجامعية، 
ة العين مطبع: اإلمارات العربية المتحدة ،المناهج واإلجراءات ،البحث العلمي،فوزي عبد هللا ،العكش .6

 .2116 ،الحديثة
 .2111وكالة المطبوعات  :الكويت ،نظريات النظم السياسية ،كمال، المنوفي .1
نمية المنظمة العربية للت :القاهرة ،السياسات العامة مدخل لتطوير الحكومات،عامر خضير ،الكبيسي .1

 . 1111 ،اإلدارية
 .1111 ،الكويت: دار الكتاب الحديث ،مناهج البحث التربوي ،بشير صالح ،الراشدي .1

 ،للكتاب المركز المصري  :، القاهرةوالتطبيقالدراسات االجتماعية بين النظرية ،حمد إبراهيم،أالشلبي .21
2111. 

 الجزائر: ديوان المطبوعات ،المنهج واإلجراء ،التصميم ،البحث العلمي،محمد عبد الكريم ،الغريب .22
 .2115 ،الجامعية

 ،دار النمير:دمشق،1ط ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،عبود عبد هللا ،العسكري  .21
1114. 
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تصرة العربية  تصنيف ديوي العشري: الطبعة المخالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الطبعة،  .21
 .2114 ،شركة المكتبات الكويتية :الكويت لنظام ديوي العشري،

المطبعة الخيرية المنشأة بجميلية،  :، مصر2ط التعريفات،،بن محمد يالشريف عل ،الجرجاني .24
2116. 

أصول البحث العلمي في العلوم نرجس حسين زائر العقابي،  ،طه حميد حسن ،العنكبي .25
 .1125،العراق: مكتبة مؤمن قريش، 2ط،السياسية

لية العلوم ، كتبعا لطريقة جمعية علم النفس األمريكية واالقتباسالتوثيق ،عبد اللطيف ،النافع .26
 اإلجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 ،األسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهعبد الغني،  ،محمد ،محسن احمد ،الخضيري  .21
 .2111القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، 

 .2115، القاهرة: المكتبة األكاديمية، أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،محمد محمد ،الهادي .21
 .تاج العروس من جوهر القاموس،السيد مرتضى ،الزبيدي .21
دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان ،أسس بناء المناهج التربوية،محمد محمود ،الخوالدة .11

 .1111،والطباعة
 بيروت: دار العلم للماليين، د.س.ن.، مقدمة لدراسة علم السياسة،حسن ،الصعب .12
 :رصحراوي بوزيد(،الجزائ :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية )ترجمة ،موريس ،أنجرس .11

 .1116 ،دار القصبة للنشر ،منقحة 1ط
الحديثة في البحوث الكمية والكيفية ودراسة الخدمة  االتجاهات،علي ماهر ،أبو المعاطي .11

 .1124 ،المكتب الجامعي الحديث :، مصراالجتماعية
، دليل صياغة األطروحات والرسائل الجامعية العربية: األخالقيات، التنظيم مراد وآخرون  ،إسطفان .14

 .1121، بيروت: شبكة المعلومات العربية التربوية شمعة، 6طالمرجعي،  واالستشهاد
، عمان: مؤسسة 2، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية،مروان عبد المجيد ،إبراهيم .15

 .1111الوراق للنشر والتوزيع، 
للنشر والتوزيع، ، الرياض: دار المريخ مناهج البحث في علوم المكتبات،اهد حمدين ،حمديأ .16

2111. 
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، الرياض: مكتبة الرشد، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة،عبد الوهاب إبراهيم ،أبو سليمان .11
1111. 

القاهرة:  ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، استخداماته،نعيمة ،أحمد راشدي .11
 .2111دار الفكر العربي، 

 . 1114دار الفكر،:بيروت ،"بن خلدون مقدمة ا " ،عبد الرحمن ،ابن خلدون  .11
  .باسل الجبيلي، دمشق: دار الفرقد ، ترجمة:مبادئ علم السياسة المقارن ،باتريك ه. ،أونيل .11
، )ترجمة قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع"المدخل إلى علم االجتماع"،  ،مايك، أونيل .12

 .1111والدراسات االجتماعية،مصطفى خلف عبد الجواد(، القاهرة: مطبوعات مركز البحوث 
 .2116 ،، بيروت: دار الصادر21الجزء ،طبعة منقحة ،لسان العرب،محمد بن مكرم ،بن منظور .11
، األردن: مكتبة 2ط مناهج البحث العلمي أسس وأساليب،،محمد محمود ،عمار والذنيبات ،بوحوش .11

 .2111،المنار للطباعة والنشر والتوزيع
 .2111، القاهرة: منشورات كلية التجارة، السياسة المنهج في علم،محمد طه ،بدوي  .14
 ، لبنان: مكتبة لبنان.معجم المصطلحات االجتماعية،أحمد زكي ،بدوي  .15
 . 2111، الكويت: دار المطبوعات، أصول البحث ومناهجه ،أحمد، بدر .16
 ،بيروت: منشورات عويدات ،2، )ترجمة: شبئون الحاج هالة( طمناهج علم اإلجتماع،ريمون ، بودون  .11

2111. 
 .1116، دار الفكر، أساسياته النظرية وممارسته العلميةالبحث العلمي:  ،رجاء وحيد ،دويدري  .11
 .2112 ،الكويت: وكالة المطبوعات ،أصول البحث العلمي ومناهجه،أحمد ،بدر .11
المؤسسة  :، الجزائر1ط،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية،عمار ،بوحوش .41

 .د.س ،الوطنية للكتاب
ديوان :الجزائر، 6، الجزء األول، طالقانون الدستوري والنظم السياسية القارنة،سعيد، بوشعير .42

 .1114 المطبوعاتالجامعية،
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 الجزائر: دار ريحانة، دون ذكر تاريخ النشر. بحثا جامعيا،كيف تكتب ،خالد ،حامد .52
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1111. 
 .2111منشورات عويدات، :العادة(،لبنان)تر: سموحي فوق الدولة ك  قابر، جا، دونريودو .51
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